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BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng nông thôn mới xã phấn đấu đạt chuẩn 

 nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch chƣơng trình xây dựng  

nông thôn mới năm 2020 huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 160/VPĐP-KHTT ngày 26/7/2018 của Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn về việc lập kế hoạch 

chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo cụ thể như sau: 

I. ĐĂNG KÝ XÃ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 

2020: Xã Kiên Mộc. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRƢƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 

XÃ KIÊN MỘC NĂM 2019  

Cuối năm 2018, xã Kiên Mộc đã đạt 11 Tiêu chí, gồm: Tiêu chí 1 - Quy 

hoạch, tiêu chí 3 - Thủy Lợi, tiêu chí 4 - Điện, tiêu chí  6- Cơ sở vật chất văn 

hóa, tiêu chí 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 12 - Lao động có 

việc làm, tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 - Giáo dục và Đào tạo, tiêu 

chí 15 - Y tế,  Tiêu chí 16- Văn hóa, tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh.  

Năm 2019, xã Kiên Mộc đăng ký phấn đấu thêm 5 tiêu chí là Tiêu chí, 

gồm tiêu chí 5 - Trường học, tiêu chí 8 - Thông tin và Truyền thôn, tiêu chí 9 - 

Nhà ở dân cư, tiêu chí 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu chí 18 - Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật.  

Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm 2019 chưa có tiêu chí nào đạt. Tiến độ 

thực hiện và ước đạt đến hết năm 2019 là 4 TC, cụ thể như sau  

1. Kết quả đối với các tiêu chí đã đạt 

1.1. Tiêu chí 1 - Quy hoạch 

Quy hoạch chung, đề án xây dựng NTM xã đã được phê duyệt, công bố 

theo quy định; các nội dung quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã được 

xây dựng trên cơ sở các thế mạnh của vùng, bám sát các tiêu chí, đồng thời đáp 

ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã. Xã đã thực hiện công tác 

quản lý sau quy hoạch tương đối tốt, hàng năm phối kết hợp với ngành dọc cấp 

trên thường xuyên rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình 

hình địa phương. 

Để quy hoạch chung xây dựng NTM các xã phù hợp với tình hình thực tế 

và phù hợp với các tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện thường xuyên 
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chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã việc rà soát điều chỉnh Quy hoạch và Đề án xây 

dựng nông thôn mới. 

1.2. Tiêu chí 3 - Thủy Lợi 

Tổng số công trình thủy lợi lớn tại xã là 14 công trình, trong đó đã kiên cố 

hóa được 12 công trình; Tổng số công trình thủy lợi nhỏ là 95 công trình; Tỷ lệ  

mương đập được kiên cố hóa đạt 50%, tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới 

tiêu chủ động là 105/122ha=86% (Thực tế/thiết kế), tăng 1% so với năm 2018. 

Trong đó đầu năm cung ứng được 61,8 tấn xi măng làm mới và sửa chữa được 

18 công trình thủy lợi nhỏ. 

UBND xã Kiên Mộc thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại; có kế hoạch phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn hàng năm; có thông báo phân công và giao nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phương án phòng, chống, 

ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn trên địa bàn xã. 

1.3. Tiêu chí 4 - Điện 

Toàn xã có 07 trạm biến áp với 26,2km đường dây trung áp và 31,65km 

đường dây hạ thế; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đạt 

chuẩn theo tiêu chí, đảm bảo đủ điện áp cho người dân sử dụng. 

 Tổng số hộ được dùng điện thắp sáng đạt 517/544 hộ=95%; hiện còn 27 

hộ chưa có điện cụ thể: Thôn Khe Luồng: 14 hộ, Bản Tùm: 8 hộ, Hin Đăm: 4 

hộ, Khe Bủng: 01 hộ. Do các hộ gia đình khó khăn về chi phí và khoảng cách 

nhà cách dây hạ thế xã trung bình khoảng 1- 4km/1hộ.  

1.4. Tiêu chí  6 - Cơ sở vật chất văn hóa 

 Nhà văn hóa xã đã được xây dựng mới với tổng diện tích quy hoạch là 

1.200m
2
, trong đó diện tích xây dựng là 423,5m

2
, hội trường đủ 150 chỗ ngồi, có 

sân khấu và 2 phòng đạo cụ. Hệ thống trang thiết bị và sân thể thao đảm bảo 

phục vụ đảm bảo sinh hoạt văn hóa.  

Xã đã có khu vui chơi thể thao và giải trí cho trẻ em và người cao tuổi 

theo quy định. 

Tỷ lệ các thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn là 12/12=100%. 

1.5. Tiêu chí 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

Trong quy hoạch không có xây dựng chợ, hiện trên địa bàn xã có các đại 

lý kinh doanh hàng hóa tổng hợp nhỏ lẻ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu mua bán hoàng hóa phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên 

địa bàn. 

1.6. Tiêu chí 12 - Lao động có việc làm 

Tổng số người có việc làm thường xuyên là 1.708/1.890 người, đạt 

90,37%, số người không tham gia lao động được là 207 đối tượng. 

1.7. Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất 
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 Xã có 01 tổ chức HTX tại thôn Bản Phục (HTX Ngọc Lan) với ngành 

nghề kinh doanh gồm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và kinh doanh dịch 

vụ khác. HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, theo đúng quy định 

của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, HTX vẫn đang có nhu cầu về vốn để 

đầu tư nhân rộng mô hình, mở rộng trang trại, đường, điện, mua sắm máy móc, 

trang thiết bị cần thiết. 

1.8. Tiêu chí 14 - Giáo dục và Đào tạo 

 Phổ cấp giáo dục:  Phổ cập trẻ 5 tuổi đạt 77/77=100%, Tiểu học 174/179 

= 97,2%, THCS 82,2%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS là 148/180= 81,76%, tỷ 

lệ học sinh sau khi tốt nghiệp được đi học là 130/180=72,2%.  

Tổng số lao động qua đào tạo là 447/1.708 dân số lao động, đạt 26%. 

1.9. Tiêu chí 15 - Y tế 

 Tỷ lệ người dân tham gia thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng là 19,3%, Trẻ em được sinh ra là 10 cháu, trong đó sinh 

con thứ 3 trở lên là 01. 

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, cụ thể: Hiện Trạm y tế xã đạt; Tổng số 

phòng bệnh nhân và phòng làm việc là 13 phòng, tổng số độị ngũ Bác sỹ, y sỹ là 

05 người, tổng số trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng là 59/59=100%. Đầu năm có  

545 lượt người được khám bệnh.   

1.10. Tiêu chí 16 - Văn hóa 

Số thôn đạt thôn văn hóa là 9/12 =75%, số hộ đạt gia đình văn hóa là 

410/544 =75,36%.  

1.11. Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh 

Xã có lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng và chất lượng, hàng 

năm đều tham ra diễn tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên địa bàn xã không có 

tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền 

đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài; không có tụ điểm phức tạp về 

trật tự xã hội. 

Xã không có khiếu kiện đông người, không có vụ án nghiêm trọng xảy ra 

trên địa bàn, không có người tham gia các tệ nạn xã hội, Lực lượng công an xã 

được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh. 

2. Kết quả đối với các tiêu chí đăng ký đạt trong năm 2019 

2.1. Tiêu chí 5 - Trường học 

Đến nay, trên địa bàn xã có 03 cấp trường với 04 trường học, trong đó đã 

cơ ¼ trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo quy 

định. Dự kiến đến cuối năm 2019, số trường đạt chuẩn là 4/4 trường, đạt 100%. 

Cụ thể: 

Cấp Mầm non: Trường Mầm non hiện có 12 phòng học, 07 phòng chức 

năng, 02 nhà vệ sinh, 01 nhà xe và 01nhà bếp; Các điểm trường tại các thôn có 
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09 phòng học đã được kiên cố; Hiện còn thiếu 1 số thiết bị trường học, đồ chơi 

cho trẻ, qua đành giá tiêu chí đạt mức 70% nhu cầu. Dự kiến trường đạt chuẩn 

quốc gia trong quý IV/2019. 

Cấp Tiểu học: Trường PTDTBT - Tiểu học 1: Đã được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2018; Trường Tiểu học 2: Cơ sở vật chất 

hiện có 6 phòng học bán kiên cố, 06 phòng học tạm, 03 phòng hành chính. 

Trường học đã được xây dựng mới tại thôn Khe Bủng, hiện đang thi công.  

Cấp PT THCS: Trường PTBT- THCS cơ sở vật chất hiện có 04 phòng 

học, 01 phòng chức năng, các phòng hành chính, 01 nhà bếp, 01 nhà ăn và các 

phòng bán trú cho học sinh. Hiện trường đang được đầu tư cải tạo nâng cấp, 

chưa có sân chơi bãi tập. Dự kiến trường đạt chuẩn trong quý IV năm 2019. 

2.2. Tiêu chí 8 - Thông tin và Truyền thôn 

Xã  đã có điểm phục vụ bưu chính và hoạt động có hiệu quả; Có 01 điểm 

dịch vụ internet tại thôn Bản Hang. Bên cạnh hiện xã còn 07/13 thôn hiện chưa 

có sóng điện thoại (Khe Luồng, Hin Đăm, Bản Tùm, Khe Bủng, Bản Táng, Bản 

Mục, Bản Chạo). 

Xã có đài truyền thanh không dây và hệ thống loa đài, tổng dân số được 

nghe đài từ hệ thống đài truyền thanh là 1.910/2.721= 70%.  

Xã có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành, 100% cán bộ, 

công chức xã có kỹ năng sử dụng máy vi tính, UBND xã có tài khoản sử dụng 

phần mềm văn phòng điện tử eOffce, phần mềm misa quản lý tài chính kế toán.  

2.3. Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư 

Số nhà tạm, dột nát đến nay còn 34 nhà, trong đó có 12 nhà xếp gạch và 

ván, 22 nhà trình xuống cấp. 

Số nhà đạt tiêu chuẩn là 375/544 nhà đạt 68,93%. Trong đó năm 2019 

toàn xã tăng thêm 14 = 2,57% nhà đạt tiêu chí. 

2.4. Tiêu chí 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm 

Số hộ được dùng nước HVS là 100%, trong đó từ công trình nhà nước đầu 

tư là 184/544=33,8%; Xã còn 8 thôn chưa có công trình cấp nước sinh hoạt. Hiện 

tại UBND xã, trạm y tế xã các điểm trường thiếu nguồn nước sinh hoạt là 20 

điểm. 

Hội phụ nữ xã đã triển khai chương trình 5 không 3 sạch có 409 hộ đăng 

ký và quyét dọn đường làng ngõ xóm được 3 thôn. Tổng số đường làng ngõ xóm 

thường xuyên được quét dọn là 25/30 tuyến. Xã còn 05/30 tuyến đường bị lầy 

lội, tù đọng trong mùa mưa, do các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chưa được 

bê tông hóa. Việc mai táng các thôn vẫn thực hiện theo phong tục tập quán cũ, 

tuy nhiên vẫn đảm bảo khoảng cách theo quy định. Tổng số 409/544 hộ được 

thu gom chất  thải rắn và nước thải được thu gom, xử lý. Hiện nay có 177 

nhà/544 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 32,53%; 253 hộ có nhà tắm HVS và bể 

chứa nước; 171/328 hộ có chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh, đạt 52%, có 97 hộ 

chăn nuôi gia súc chưa có chuồng trại. 
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2.5. Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

Tổng số cán bộ, công chức xã có 19/20 đồng chí đạt chuẩn về trình độ học 

vấn, 19/20 đồng chí đạt chuẩn về chuyên môn, 19/20 đồng chí đạt chuẩn về 

LLCT, 20/20 đồng chí đạt chuẩn về Quản lý nhà nước, 20/20 đồng chí đạt chuẩn 

về tin học. Số cán bộ công chức được đánh giá đạt chuẩn là 19/20.   

Xã có đủ các tổ chức chính trị: MTTQ, HPN,HCCB,ĐTN,HND; hàng 

năm các tổ chức hoạt động được đánh giá đạt từ loại khá trở lên. 

Năm 2017, 2018 Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Đầu năm Đảng bộ xã tuyên truyền, phổ biến  quán triệt các chỉ thị Nghị 

quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; UBND xã đã xây dựng kế hoạch công 

tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn lại các tổ hòa giải 

tiếp công dân, thực hiện tốt cơ chế một cửa, quy chế dân chủ ở cơ sở; Xã làm tốt 

công tác liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai, tiếp cận 

pháp luật; 

Trên địa bàn xã 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo được vay vốn, trên địa bàn 

xã không có trường hợp tảo hôn, công tác tuyên truyền bình đẳng giới được lồng 

ghép tại cuộc họp các thôn. Tuy nhiên xã chưa có đồng chí nữ giữ chức vụ lãnh 

đạo chủ chốt.  

3. Kết quả các tiêu chí còn lại chƣa đạt 

3.1. Tiêu chí 2 - Giao thông 

Tuyến đường trục xã: tổng số là 30km, số km được cứng hóa là 07/30km, 

đạt 23%. Hiện đang thực hiện cứng hóa 2 tuyến đường ĐX 407 và ĐX 410. 

Tỷ lệ đường trục thôn hiện trạng được cứng hóa là 7.6/21km, đạt 36%, 

Đầu năm cung ứng được 36 tấn xi măng, tăng 2% đường BTXM so với năm 

2018.  

Tỷ lệ đường ngõ xóm sạch đã cứng hóa đảm bảo theo tiêu chí là 

15,53/72km, đạt 21%. Năm 2019 cung ứng được 61 tấn xi măng, tăng 1% so với 

năm 2018.  

3.2. Tiêu chí 10 - Thu nhập 

Thu nhập bình quân trên đầu người tính đến hết năm 2018 là 30 triệu 

đồng/1người/1năm. 

3.3. Tiêu chí 11 - Hộ nghèo 

Theo Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày ../2018 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2018; tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 230/534 hộ, chiếm tỷ lệ 

43,07%. Năm 2019, phấn đấu giảm  100  hộ nghèo. 

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NĂM 2020  

 UBND huyện Đình Lập đăng ký kế hoạch phấn đấu đưa xã Kiên Mộc đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020. Căn cứ vào điều kiện thực tế, UBND huyện 
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Đình Lập đăng ký danh mục công trình và tổng số kinh phí đề nghị là 30,076 tỷ 

đồng. Trong đó: 

 1. Danh mục dự án khởi công mới năm 2020, cụ thể nhƣ sau: 

 - Công trình Trường Tiểu học II xã Kiên Mộc, quy mô Nhà HC, phòng 

CN, nhà ăn, nhà bán trú, tổng kinh phí dự toán là 4,5 tỷ đồng. 

 - Công trình Cứng hóa đường Bản Có - Bản Mục - Bản Tắng xã Kiên Mộc 

với chiều dài 1,5km, tổng kinh phí dự toán là 2 tỷ đồng. 

 - Công trình Ngầm Bản Mục - Bản Táng xã Kiên Mộc, quy mô 30m với 

tổng kinh phí dự toán là 3 tỷ đồng. 

 - Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Lự xã Kiên Mộc, với quy 

mô xây bể đầu nguồn, bể chức và ống dẫn nước (52 hộ), với tổng kinh phí dự 

toán là 1,8 tỷ đồng. 

 - Công trình Đập mương Bản Tùm xã Kiên Mộc với tổng kinh phí dự toán 

là 1,5 tỷ đồng. 

- Công trình Cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Dốc 6 độ, 

QL 31 huyện Đình Lập (Địa điểm XD xã Kiên Mộc), với kinh phí bố trí năm 

2020 là 11,36 tỷ đồng. 

Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2020. 

Kế hoạch đề xuất vốn năm 2020: 24,16 tỷ đồng. 

2. Danh mục dự án chuyển tiếp năm 2020 thuộc Chƣơng trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, cụ thể nhƣ sau 

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Dốc 6 độ, 

QL 31 huyện Đình Lập (Địa điểm XD xã Kiên Mộc), với kinh phí bố trí năm 

2020 là 3,014 tỷ đồng. 

Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2016-2020. 

Kế hoạch đề xuất vốn năm 2020: 3,014 tỷ đồng. 

3. Danh mục dự án khởi công và hoàn thành trong năm 2019 

- Công trình Cứng hóa đường Bản Mục - Bản táng xã Kiên Mộc, quy mô 

2km, hiện còn thiếu vốn, cần bố trí trong năm 2020 là 599/2.094 triệu đồng. 

- Công trình Cứng hóa đường Khau Háy - Bản Pia xã Kiên Mộc, quy mô 

1,7km, hiện còn thiếu vốn, cần bố trí trong năm 2020 là 21/1.916 triệu đồng. 

Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2019. 

Kế hoạch đề xuất vốn năm 2020: 0,62 tỷ đồng. 

 4. Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng trƣớc 

31/12/2018 

- Công trình Trường THCS xã Kiên Mộc, quy mô 02 tầng, hiện còn thiếu 

vốn, cần bố trí trong năm 2020 là 1.353/4.653 triệu đồng. 

- Công trình Đập, mương Nà Lành, khuổi Póng thôn Bản Có, xã Kiên 

Mộc, quy mô 3,2km, hiện còn thiếu vốn, cần bố trí trong năm 2020 là 548/4380 

triệu đồng. 

- Công trình Đường Bản Pục - Bản Chạo xã Kiên Mộc, quy mô 3,1km, 
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hiện còn thiếu vốn, cần bố trí trong năm 2020 là 381/2.653 triệu đồng. 

Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2018. 

Kế hoạch đề xuất vốn năm 2020: 2,282 tỷ đồng. 

(Chi tiết như phụ biểu kèm theo 

Trên đây là báo cáo tình hình các tiêu chí đối với xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 huyện Đình Lập./. 

 

 

Nơi nhận: 
- VPĐP xây dựng NTM tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH, NN và PTNT;  (eOffice) 

- UBND xã Kiên Mộc; 

- Lưu: VT, NN. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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