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BÁO CÁO 

 Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 

 
 

Thực hiện Công văn số 1085/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 05/9/2019 

của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo như sau: 
 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

GIAI ĐOẠN 2011-2020 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Trong giai đoạn 2011-2020 để triển khai thực hiện Chương trình, với sự 

quyết tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập đã tạo 

được những sự chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện 

đáng kể; đời sống của dân cư nông thôn từng bước được cải thiện, nâng cao; công 

tác huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả 

đáng khích lệ; đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và nhân dân.  

Kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới 9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã 

đạt 11 tiêu chí, 01 xã đạt 09 tiêu chí, 01 xã đạt 08 tiêu chí, 01 xã đạt 06 tiêu chí và 

01 xã đạt 05 tiêu chí. Bình quân 01 xã trên địa bàn huyện đạt 12,6 tiêu chí. 

2. Khó khăn 

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010 – 2020, trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội của huyện Đình Lập 

còn gặp nhiều khó khăn; địa hình chủ yếu là đồi núi cao, nhiều khe suối sâu, giao 

thông bị chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm xây 

dựng nông thôn mới của huyện rất thấp, kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012 toàn huyện có 01 xã đạt 06 tiêu 

chí; các xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân 01 xã trên địa bàn huyện mới chỉ 

đạt 2,7 tiêu chí. Nhu cầu đầu tư về hạ tầng các tiêu chí là rất lớn như: giao thông, 

cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y 
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tế… hầu hết các xã đều chưa đạt, việc huy động đóng góp từ các nguồn lực rất 

hạn chế..  

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI 

ĐUA 

1 Giai đoạn I (2011 - 2015) 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào thi đua và 

ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của các cấp tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 đã 

được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một 

cách đồng bộ, quyết liệt. Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình 

số 13-CTr/HU ngày 27/12/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-

2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác lãnh đạo, tập 

trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới; các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện 

nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; các cấp củy 

Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều ban hành Nghị quyết, kế hoạch, 

chương trình về xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn của địa phương, 

đơn vị.  

1.2. Đánh giá việc tổ chức phát động, triển khai chỉ đạo điểm Phong trào 

thi đua; đăng ký và triển khai giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.  

2. Giai đoạn II (2016 - 2020) 

2.1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

về việc tổ chức phát động, triển khai Phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua 

theo và Quyết định số 1259/QĐ-BXD ngày 25/11/2016 của Bộ Xây dựng ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BXD ngày 25/11/2016 của Bộ Xây 

dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Thực hiện Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, hàng năm UBND huyện Đình Lập đều tổ chức phát động phong 

trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

giai đoạn 2016-2020. Huyện ủy Đình Lập đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU 

ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới huyện 

Đình Lập giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 17/4/2017 của 

UBND huyện Đình Lập về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới huyện Đình Lập giai đoạn 2017-2020, kế hoạch thực hiện nông 

thôn mới cho từng năm Ban Chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới huyện (nay là Ban 

Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2016-2020). 

2.2. Kết quả chỉ đạo của các cấp trong phân công nhiệm vụ, tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, giám sát trong cơ quan, đơn vị 
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UBND huyện Đình Lập thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đã đề ra. Thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, cuối năm 2018 UBND huyện Đình Lập đã 

sáp nhập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập giai đoạn 2011 – 

2020 với Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Đình Lập giai đoạn 2016 – 2020 thành 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập giai đoạn 2016 

– 2020 tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện 

Đình Lập; ngày 09/01/2019, UBND huyện Đình Lập kiện toàn Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết 

định số 26/QĐ-UBND. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập giai đoạn 2016-2020 tại Quyết 

định số 76/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 14/01/2019. 

2.3. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới  

Các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân từ huyện đến cơ sở đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất 

nước. Hưởng ứng phát động thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, các phòng, ngành, đoàn thể huyện 

đã chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với 

nhiệm vụ chính trị được giao, các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn 

mới bằng nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực.  

2.4. Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển 

khai thực hiện về Phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 

Thông qua công tác tuyên truyền, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận 

thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện, khơi dậy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn thúc đẩy 

phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng lan rộng. 

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung về: chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân 

đổi mới cách thức tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư; xây dựng môi trường trong nhà, ngoài ngõ, trong thôn, bản 

xanh sạch đẹp. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào 

bảo vệ an ninh tổ quốc, kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, không tệ nan xã hội; 

vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công 

trình nông thôn mới, tuyên truyền các mô hình, cá nhân điển hình trong xây dựng 

nông thôn mới.  

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đã có cố gắng nhưng ở một số nơi, một số 

cuộc tuyên tuyền, chất lượng tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng 
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được yêu cầu, chưa làm chuyển biến được nhận thức, sự chủ động vào cuộc của 

người dân trong việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua của các cấp 

1.1. Đánh giá về công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua 

- Công tác tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua được thành lập kịp thời và 

thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực quản lý.  

- Xây dựng nông thôn mới liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên thành viên 

Ban Chỉ đạo là thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan nên thuận lợi cho 

công tác tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai 

thực hiện được kịp thời, đồng bộ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. 

1.2. Đánh giá về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Phong trào thi đua 

Phong trào thi đua “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016 - 2020 được phát động sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện. Hê ̣thống chính tri ̣ từ huyêṇ đến cơ sở đa ̃tâp̣ trung lañh đaọ , chỉ đạo, tổ 

chức thưc̣ hiêṇ phong trào xây dưṇg nông thôn mới . Các tầng lớp nhân dân bước 

đầu nhâṇ thức đươc̣ quyền lơị ,  mục đích, ý nghĩa, tầm quan troṇg của công tác 

xây dưṇg nông thôn mới , xây dưṇg nông thôn mới chính là phuc̣ phu ̣lơị ích c ủa 

người dân, từ đó đa ̃chủ đôṇg  đóng góp vâṭ chất, sức lưc̣ để xây dựng nông thôn 

mới, thực tốt phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm.  

1.3. Đánh giá tác động của Phong trào thi đua trong thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Từ phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đã tạo những chuyển biến cơ bản bộ mặt nông thôn trên địa 

bàn huyện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, 

từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; 

đời sống vật chất , tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên , an sinh xã 

hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thưc̣ hiêṇ. 

2. Những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo huy động nguồn 

lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn. 

- Trên địa bàn có các gia đình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo huy động 

nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới như: Gia đình ông Hà Văn 

Châu, thôn Khe Váp, xã Bắc Lãng đã hiến 2.115 m
2
 đất để xây dựng trường học, 

nhà văn hóa thôn; gia đình ông Triệu Sinh Quý, thôn Bản Chu, xã Thái Bình đã 

hiến 1.600 m
2
 đất để xây dựng trường học; gia đình ông Triệu Văn Thắng, Bí thư 

Chi bộ thôn Khe Pùng hiến 1.080 m² đất để làm trường học... Tại thôn Còn 

Đuống, xã Đình Lập, nhân dân trong thôn đã góp tiền góp công để xây dựng công 

trình ngầm Vằng Lựu, 03 hộ gia đình hiến trên 663m
2
 đất để làm ngầm, đời sống 

nhân dân trong thôn luôn được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững, tỷ lệ gia 

đình văn hóa hàng năm đạt trên 60%. Gia đình ông Mã Văn Việt, thôn Tà Hón, 
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xã Đình Lập hiến 922,7m
2
 đất để khôi phuc̣ , xây dựng laị đình Tà Hón ; gia đình 

bà Hoàng Thị Thu, thôn Bản Chắt, xã Bính Xá hiến 1.000m
2
 đất để xây dựng 

trường học; gia đình ông Hoàng Văn Phong, thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập tự 

nguyện hiến 5.366m
2
 đất rừng để xây dựng công trình giao thông Đường Khe 

Bủng - Dốc 6 Độ 

- Các mô hình sản xuất như Bún ngô khô tại xã Đình Lập, trồng cây xa 

nhân tại xã Bắc Xa, trồng cây Ba Kích,  trồng rừng, sản xuất chế biến lâm sản, 

cây trè, ...được nhân dân tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế, góp phần thay 

đổi tích cực bộ mặt hạ tầng, kinh tế, xã hội tại địa phương. 

3. Kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 

2011 - 2015, trên địa bàn huyện có tổng số 34 hộ gia đình hiến 20.688 m
2
 đất để 

xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như trường học, đường giao thông 

nông thôn.  

Trong giai đoạn 2016 - 2018, trên địa bàn huyện đa ̃có nhiều tâp̣ thể , cá 

nhân, hô ̣gia đình tiêu biểu điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua xây dưṇg 

nông thôn mới , cụ thể : Trong công tác hiến đất xây dưṇg nông thôn mới đa ̃có 

tổng số 152 hộ gia đình hiến 55.048m
2
 đất để xây dựng các công trình phúc lợi 

công cộng như trường học , đường giao thông nông thôn . Trong năm 2018, nhân 

dân thôn Khe Chim , xã Lâm ca đã h uy động 29 hô ̣dân trong thôn đóng góp 7 

triêụ đồng /hô ̣để làm đường bê tông nông thôn . Từ năm 2016 - 2018, UBND 

huyêṇ và UBND các xã , thị trấn đã vận động các cơ quan , đơn vi,̣ các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiêp̣ trong và ngoài huyêṇ đóng góp tiền của, vâṭ chất để xây dựng 

nông thôn mới với tổng số tiền huy đôṇg đóng góp đươc̣ 2.900.770.000 đồng. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua: Công tác kiểm tra, 

giám sát Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới luôn 

được các cấp ủy đảng quan tâm, đặc biệt là HĐND huyện hàng năm đều xây 

dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các xã trong quá trình triển khai thực 

hiện chương trình. 

5. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 

Công tác sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua được huyện tổ chức theo định 

kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, tổng kết 5 năm, 10 năm thực hiện chương 

trình  nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện, kết quả đạt được, bài học kinh 

nghiệm, vinh danh, khen thưởng các cá nhân tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong 

thực hiện phong trào. 

6. Kết quả khen thưởng phong trào thi đua của các cấp, các ngành cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011 - 2020 

Trong giai đoạn 2011 – 2015, UBND huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể 

và 23 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đình Lập cùng 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong năm 2014, Nhân dân và cán 

bộ huyện Đình Lập đã vinh dự được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất 

sắc trong công tác làm đường giao thông nông thôn. 
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Tại Hội nghị vinh danh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 

hộ gia đình hiến đất tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2018, UBND 

huyêṇ tặng Giấy khen cho 33 hộ gia đình, tại Hội nghị này UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dưṇg nông thôn mới. 

Để biểu dương , khen thưởng kịp thời các tập thể , cá nhân có nhiều đóng 

góp tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

từ năm 2016 - 2018, UBND huyện đã quyết điṇh khen thưởng cho 18 tập thể, 35 

cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đình Lập 

cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được các cấp uỷ đảng, 

chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, theo đúng 

chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Cấp trên; công tác tổ chức bộ máy thực hiện 

Chương trình được thành lập kịp thời và thường xuyên kiện toàn theo đúng quy 

định. Phong trào thi đua "Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới" được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong toàn thể 

hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong 

việc tham gia xây dựng nông thôn mới;  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông 

thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển 

sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn được quan tâm, đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm 

bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, tình hình an ninh trật tự được đảm 

bảo, ở các xã điểm diện mạo nông thôn được thay đổi rõ nét. Thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 các cấp, các ngành đã rút ra 

nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, 

phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở, thông qua xây 

dựng nông thôn mới trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức được nâng 

cao; chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã góp phần củng cố thêm 

niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước.  

2. Những tồn tại, hạn chế 
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Nguồn lực thực hiện chương trình còn ít, chất lượng các tiêu chí đạt thấp, 

nguy cơ trượt tiêu chí đã đạt, thậm chí cả ở các xã đã đạt chuẩn là rất cao. Một số 

nơi chưa thật sự coi trọng việc sản xuất, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, chưa có các mô hình phát triển 

sản xuất để học tập, công tác nhân rộng mô hình còn chậm. Tình hình hoạt động, 

phát triển Hợp tác xã còn hạn chế; chưa có các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ 

nông sản có hiệu quả nên tỷ lệ đạt tiêu chí số 13 ở các xã còn thấp.  

Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện của Đoàn thể, Ban chỉ 

đạo, Ban quản lý các xã và ban phát triển thôn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, 

một số nơi còn mang tính phong trào. Do đó một bộ phận nhân dân nhận thức 

chưa đầy đủ về ý nghĩa, nội dung, nguyên tắc, phương châm triển khai thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên chưa chủ động 

tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Một số cấp ủy Đảng, UBND xã và 

một bộ phận nhân dân còn tư tưởng trông chờ vào nguốn vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách tiêu chí và 

UBND các xã đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; Một số thành viên ban chỉ 

Ban Chỉ đạo huyện hoạt động chưa tích cực, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể hướng 

dẫn các tiêu chí, hướng dẫn giúp đỡ các xã được phân công phụ trách mà chỉ kết 

hợp các nhiệm vụ chuyên môn của UBND huyện giao để gắn với chương trình xây 

dựng nông thôn mới của xã. Cán bộ phụ trách lĩnh vực nông thôn mới cấp huyện, 

cấp xã vẫn là kiêm nhiệm nhiều công việc, nên công tác tham mưu, đề xuất còn 

hạn chế.   

Công tác tổng hợp báo cáo giữa các ngành, địa phương chưa kịp thời, đảm 

bảo thời gian theo quy định. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại 

3.1. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác xây dựng nông thôn mới có khối lượng công việc lớn, liên quan 

đến nhiều lĩnh vực, hệ thống văn bản nhiều, thường xuyên thay đổi, nên quá trình 

chỉ đạo, điều hành còn lúng túng, khó khăn. 

Nhận thức của một số thành viên Ban chỉ đạo huyện; Cấp ủy đảng, Ban chỉ 

đạo, Ban quản lý các xã, ban phát triển thôn bản chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò 

của chương trình xây dựng nông thôn mới; đặc biệt Ban chỉ đạo, Ban quản lý các 

xã có tư tưởng trông chờ ỷ lại cấp trên nên thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện.  

Nhận thức của Nhân dân còn hạn chế, phong tục tập quán canh tác, sinh 

hoạt còn lạc hậu, tiềm lực kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao nên khó khăn 

trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như huy động các nguồn lực để thực 

hiện, duy trì các tiêu chí. 

Do công chức thực hiện nhiệm vụ tổng hợp nông thôn mới của các cơ 

quan, UBND các xã không phải chuyên trách, còn kiêm nhiệm nhiều công việc 

khác, nên việc tổng hợp đôi lúc còn hình thức, thiếu chủ động, chưa kịp thời. 

3.2. Nguyên nhân khách quan 
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 - Là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên tương đối rộng 118.956,5 ha, địa 

hình núi cao, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, hệ thống đường giao thông hết sức 

khó khăn, còn có 02 xã ô tô không thể đi đến được bốn mùa; đời sống nhân dân 

còn hết sức khó khăn là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định số 293/QĐ-

TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nhiều tiêu chí được 

bổ sung nội dung, điều chỉnh nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải cao hơn 

để phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, nhưng cũng là thách thức lớn đối 

với các xã chuẩn bị xây dựng về đích và thực hiện tiêu chí nâng cao đối với các 

xã đã hoàn thành. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Qua 10 năm đưa vào thực tiễn chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện chương 

trình xây dựng NTM, cấp uỷ, chính quyền huyện Đình Lập rút ra một số bài học 

kinh nghiệm sau: 

Một là: Xây dựng NTM là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, là 

chương trình tổng hợp chính trị - kinh tế - xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trong thời kỳ CNH-HĐH. Vì vậy phải làm tốt công tác tuyên truyền vận 

động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng NTM là phát triển kinh tế, văn 

hóa xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, 

nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân 

là chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác 

thực hiện. 

Hai là: Cấp uỷ Đảng, chính quyền phải xác định phương châm trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình: kiên trì, đeo bám, quyết liệt nhưng 

không nóng vội, buông xuôi; bám sát cơ sở; năng động sáng tạo, linh hoạt trong 

chỉ đạo; Đồng thời chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình 

thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách 

khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm 

vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 

đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra và giám sát. 

Ba là: Thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong 

cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết với 

địa phương, khai thác các nguồn thu tại địa phương, lấy sức dân để lo cho dân, 

tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc 

nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước. 

Xây dựng NTM trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những 

tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần 

đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó. 

Bốn là: Phải xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành 

của chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải tâm huyết, 

trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức 

đoàn thể tạo thành một khối đoàn kết thống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM 
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và tinh thần trách nhiệm, công tác đào tào, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cập 

nhật kiến thức, kinh nghiệm trong công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ xây 

dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở. 

Năm là, chú trọng phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân một 

cách hiệu quả và bền vững, đây là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng 

nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm theo hướng khai thác 

hiệu quả lợi thế vùng miền tạo đột phá trong phát triển sản xuất, tạo sự chuyển 

biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn 

theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bao tiêu sản phẩm.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020 của UBND huyện 

Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;   (Oeffice) 
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- Lưu: VT.                                                                     
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