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Thực hiện Thông báo số 1042/TB-STTTT ngày 19/9/2018 của Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về thông báo kiểm tra công tác xây dựng Nông
thôn mới tại huyện Văn Quan (lần 2); Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển
khai thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong tổ chức thực
hiện năm 2017; ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo,
Văn phòng Điều phối, các cơ quan phụ trách các tiêu chí, UBND các xã cần chủ
động đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách, có kế hoạch, có
phương án, bám sát và hướng dẫn cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
- Công tác tổ chức bộ máy: UBND huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương
trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; chỉ đạo xây dựng quy chế
hoạt động của Ban Chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ
đạo và các cơ quan phụ trách các tiêu chí; kiện toàn lại Văn phòng Điều phối Nông
thôn mới cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động của VPĐP, phân công nhiệm vụ
cho các thành viên VPĐP.
- Công tác chỉ đạo:
+ Tổ chức họp Ban Chỉ đạo định kỳ theo đúng quy chế; tham dự và chỉ đạo
các hội nghị triển khai và kiểm điểm, đánh giá kết quả tại các xã; tổ chức kiểm tra
Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các xã, đặc biệt là xã phấn đấu về đích
2018 (Văn An, Vân Mộng), các xã về đích giai đoạn 2018 - 2020; kiểm tra công
tác thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; các hạng mục công trình xây
dựng cơ bản năm 2018...
+ Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
Nông thôn mới trên địa bàn huyện và kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Vân Mộng năm 2018; ban hành các
quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách Nhà nước; ban hành
các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch nông thôn năm 2018, các
văn bản đôn đốc các cơ quan phụ trách các tiêu chí, UBND các xã thực hiện các
nhiệm vụ đã được phân công và giao phụ trách đảm bảo tổ chức thực hiện bám sát
sự chỉ đạo điều hành, kế hoạch thực hiện phấn đấu đạt chỉ tiêu; chỉ đạo các xã đã

về đích cần có kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí phấn đấu đủ điều kiện
công nhận lại sau 05 năm và xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí nâng cao xây
dựng Nông thôn mới; chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng mô hình “khu dân cư kiểu
mẫu” tại xã Tràng Phái (xóm Còn Chang, thôn Còn Riềng) và Xuân Mai (thôn Bản
Coóng); chỉ đạo các cơ quan phối hợp với xã Vân Mộng tiến hành rà soát, đánh giá
và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thẩm định các tiêu chí đã đạt trong tháng
10/2018....
2. Công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền
Trong năm, UBND huyện đã phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình
nông thôn mới tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn được 4 lớp với trên 200 người tham
gia: 01 lớp tổ chức tại huyện 120 người; 01 lớp tổ chức tại xã Vân Mộng 52 người;
02 lớp tại tỉnh (01 lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý dự án và 01 lớp đào tạo nghiệp
vụ đấu thầu). Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức tập huấn về
công tác bảo vệ môi trường được 01 cuộc tại xã Vân Mộng.
Đã tổ chức 04 cuộc học tập thăm quan, học tập về khu dân cư kiểu mẫu, mô
hình trồng Cà gai leo, mô hình trồng Chanh leo, mô hình chăn nuôi lợn.. cho các
hộ nông dân xã Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An, Vân Mộng....
3. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất vốn sự nghiệp nông thôn mới
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/5/2017 về triển khai thực
hiện Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
huyện Văn Quan giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2018, UBND huyện tập trung chỉ
đạo các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển sản xuất như:
- Trồng mới 300 ha cây sở tại 7 xã (Đồng Giáp, Tràng Các, Trấn Ninh, Phú
Mỹ, Việt Yên, Lương Năng, Tú Xuyên) hiện nay đã trồng được 307,09ha; cây hồi
trồng mới được 200,44ha; cây quýt Bắc Sơn tại 2 xã (Hữu Lễ và Tri Lễ) trồng
được 75,69ha/40ha.
- Chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng liên kết trong sản xuất
thông qua các hợp tác xã, các doanh nghiệp liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ
nhằm tạo vùng sản xuất tập trung các sản phẩm thế mạnh và sản phẩm có tiềm
năng để tăng thu nhập cho sản xuất:
+ Vốn đầu tư trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn thôn mới:
Đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã điểm với tổng nguồn vốn là 2.650 triệu
đồng (mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 1.750 triệu đồng; mô hình sản xuất có
hiệu quả 900 triệu đồng)1, các mô hình phát triển sản xuất đều triển khai thực hiện
theo hình thức liên kết sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm cho đầu ra
với Hợp tác xã Hợp Thịnh, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
+ Vốn phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững là 5.147 triệu hỗ trợ cho 18 xã và 9 thôn đặc biệt khó khăn, hiện nay, phòng
1

Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai cho 5 xã (Vân Mộng, Văn An, Tràng phái, Xuân Mai, Hữu Lễ)
Mô hình trồng nghệ đỏ, diện tích 2ha, có 17 hộ thực hiện; Mô hình trồng Nghệ đen, diện tích là 6,2 ha, có 63 hộ
thực hiện; Mô hình trồng cà gai leo, diện tích 2,1ha, có 21 hộ thực hiện; Mô hình nấu rượu băng nồi bán tự động, hỗ
trợ 7 cái nồi cho 7 hộ thực hiện. Mô hình sản xuất hồi hữu cơ với quy mô 85 ha, có 56 hộ thực hiện.
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chuyên môn đang thẩm định hồ sơ dự án của các xã2.
+ Bằng các nguồn vốn khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,
hợp tác xã đã triển khai thực hiện được thêm 5 mô hình trên địa bàn các xã Vân
Mộng, Việt Yên, Hữu Lễ, Vĩnh Lại, Trấn Ninh vừa mang tính khảo nghiệm vừa
xây dựng theo hình thức liên kết sản xuất3.
Về định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện trong thời gian
tới: Tập trung cải tạo và nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi; phát triển cây Sở
tại các xã có điều kiện phù hợp; phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp
tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, các trang trại...; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất
chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm; tăng cường công
tác quảng bá các sản phẩm thông qua các hội trợ, xây dựng thương hiệu, nhãn mác
cho các sản phẩm có tiềm năng...
4. Công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, chủ đầu tư thực
hiện nghiêm túc các quy định về đầu tư công. Các danh mục dự án khởi công
mới thuộc nguồn vốn NSTW (Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới
và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững) được UBND huyện trình Sở Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định chủ
trương đầu tư để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đối
với các dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn Nghị quyết 03, huyện
đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.
- Tiến độ thực hiện các công trình được đầu tư xây dựng tại các xã phấn đấu
về đích năm 2018 (Văn An, Vân Mộng), xã đặc biệt khó khăn về đích năm 2020
(Hữu Lễ).
+ Các công trình xã Văn An: Công trình Trường Mầm non; công trình
Trường Tiểu học và Trường THCS; công trình nhà văn hóa xã đã thi công xong và
đưa vào sử dụng.
+ Các công trình xã Vân Mộng: Công trình nhà văn hóa xã đang thi công đạt
trên 85%; công trình nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường Mầm non đã thi công
xong; công trình nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường Tiểu học đã thi công xong
kè chắn đất, nhà hành chính đang thi công hoàn thiện, nhà chức năng đang xây
tầng 2, khối lượng đạt 70%; công trình nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường
THCS thi công xong nhà lớp học, đang thi công các hạng mục phụ, khối lượng đạt
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Danh mục thực hiện như sau: Bưởi da xanh có 05 xã (Bình Phúc, Yên Phúc, Tú Xuyên, Tràng Các, Xuân
Mai, Tân Đoàn); cây cam có 02 xã (Đại An, Vĩnh Lại); cây quýt có 02 xã ( Tri Lễ, Hữu Lễ); cây hồng Vành
kKhuyên có 01 xã (Trấn Ninh); hồng Bảo Lâm và mận Tam Hoa có 01 xã (Hòa Bình); cam Sành, cam Vinh, máy
móc thiết bị chế biến khẩu sli có 01 xã (Tràng Sơn); cây nghệ đen có 01 xã (Việt Yên); cây sở có 01 xã ( Phú Mỹ);
nuôi lợn có 05 xã (Chu Túc, Khánh Khê, Đồng Giáp, Lương Năng, Tân Đoàn); nuôi gà có 02 xã (Tràng Phái, Vân
Mộng); phân bón có 01 xã (Song Giang).
3
Mô hình trồng nghệ đen tại xã Hữu Lễ với quy mô 3 ha, mô hình trồng cây lúa Nhật tại xã Trấn Ninh với
quy mô 26 ha do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ; mô hình trồng cây dược liệu Hà Thủ Ô đỏ tại xã Vân
Mộng do HTX hợp thịnh đầu tư; mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi tại xã Vân Mộng với quy mô 01ha,
mô hình gieo cấy giống lúa TH 3-5, lúa thuần Hà Phát 3, GBS9 tại các xã Khánh Khê, Vĩnh Lại, Tú Xuyên với quy
mô 2ha do Trạm Khuyến nông thực hiện; mô hình trồng thử nghiệm cây măng tây tại xã Việt Yên với quy mô 2
sào....
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90%; công trình chợ Vân Mộng đã chuyển chủ đầu tư, đổ xong cột của một dãy
nhà chợ khối lượng đạt 40%; Trạm Y tế xã đã sơn xong và lắp cửa tầng 2, đang
xây tường nhà công vụ, khối lượng đạt 60%; công trình đập Kẹm Đắc, đang thi
công, khối lượng ước đạt 90%.
+ Các công trình xã Hữu Lễ: Công trình kiên cố mương tưới Bó Pục - thôn
Bản Chặng, đã thi công xong; công trình Nhà văn hóa xã đã lợp mái, trần thạch
cao, lát nền và trát xong, khối lượng ước đạt 80%; công trình Trường Mầm non, đã
thi công xong; công trình Trường PTDT bán trú tiểu học đã thi công xong hạng
mục tháo dỡ và san nền lớp học, đang thi công đào móng nhà lớp học; công trình
Trường THCS bán trú, đang trát tường tầng 1 và xây thu hồi nhà lớp học xây mới,
khối lượng ước đạt 55%; công trình 02 trạm bơm điện tại thôn Bản Chặng và Đon
Chợ, đang thi công nhà trạm và cầu máng.
5. Công tác chỉ đạo xã điểm
- Chỉ đạo xã Văn An và Vân Mộng đạt chuẩn nông thông mới năm 2018 và xã
Hữu Lễ đạt chuẩn năm 2020.
Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND
ngày 30/01/2018 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
huyện Văn Quan năm 2018, kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 30/01/2018 của Ban
Chỉ đạo về chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới xã
Vân Mộng và các văn bản chỉ đạo khác, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương
trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện, Văn phòng Điều phối, các cơ quan
chuyên môn phụ trách các tiêu chí, Ủy ban nhân dân xã Văn An, Vân Mộng, Hữu
Lễ tổ chức triển khai thực các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2018 và 2020.
+ Đối với xã Văn An là xã chưa hoàn thành năm 2017 chuyển sang năm 2018,
Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo
những hạn chế yếu kém dẫn đến xã Văn An không về đích năm 2017; từ những
hạn chế đó Ủy ban nhân dân đã quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn,
Ủy ban nhân dân xã nâng cao trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã
đạt, có kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt năm 2017 (tiêu chí số 5
Trường học và tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa), đồng thời chỉ đạo quyết liệt
về tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 môi trường và an toàn
thực phẩm, chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác vệ sinh
môi trường tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, đã hoàn
thiện hồ sơ nộp cho Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh đánh
giá, thẩm định chung để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Văn An đạt chuẩn
năm 2018.
- Đối với xã Vân Mộng (xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018)
Hiện nay, đã đạt được 12 tiêu chí4, còn 7 tiêu chí chưa đạt. UBND huyện, các
cơ quan đơn vị liên quan và UBND xã Vân Mộng đang tiến hành thực hiện các nội
4

Tiêu chí số 01 Quy hoạch, tiêu chí số 02 Giao thông; tiêu chí số 03 Thuỷ lợi; tiêu chí số 04 Điện; tiêu chí số
09 Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Hộ nghèo; tiêu chí số 12 Tỷ lệ lao động có việc làm; tiêu
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dung, chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đề ra và dự kiến đến tháng 11/2018 sẽ cơ bản
đạt được 19/19 tiêu chí và đủ điều kiện để tiến hành thẩm tra, thẩm định hoàn
thành hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định.
- Xã Hữu Lễ (xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020)
Hiện nay, đã đạt gồm 9 tiêu chí còn 10 tiêu chí chưa đạt5. Đối với các tiêu chí đã
đạt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí,
UBND xã Hữu Lễ, cần duy trì và củng cố tốt các tiêu chí, không để tụt các tiêu chí
đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt tiếp tục đầu tư xây dựng một số hạng mục
công trình và nâng tỷ lệ đạt của các tiêu chí; thực hiện tốt các Các chương trình hỗ
trợ Phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp
dạy nghề cho lao động nông thôn, xây dựng mô hình sản xuất từ kinh phí Nông
thôn mới, chương trình 135 nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân tiến tới
nâng mức thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.
- Chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Xuân Mai và xã Tràng Phái
Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2018, theo đó năm 2018 huyện Văn Quan được phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng
“khu dân cư kiểu mẫu” tại xã Xuân Mai và Tràng Phái (200 triệu đồng/xã). Ủy ban
nhân dân huyện đã ban hành Quyết định giao vốn thực hiện và có văn bản chỉ đạo
thực hiện xây dựng “khu dân cư kiểu mẫu”, xã Xuân Mai chọn thôn Bản Coóng và xã
Tràng Phái chọn xóm Còn Chang - thôn Khòn Riềng để tập trung chỉ đạo xây dựng
“khu dân cư kiểu mẫu” năm 2018. Hiện nay, xã Tràng Phái và xã Xuân Mai đang
thực hiện các nội dung được duyệt và ước đạt khối lượng 80%.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 và Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đã tiến hành rà soát
kết quả trung bình đạt 8,3 tiêu chí/xã6.
chí số 13 Tổ chức sản xuất; tiêu chí số 14 Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp
luật; tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh.
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Các tiêu chí đã đạt Tiêu chí (1) Quy hoạch; tiêu chí (4) Điện nông thôn; tiêu chí (7) Cơ sở hạ tầng thương
mại nông thôn; tiêu chí (8) Thông tin và Truyền thông; 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 (19) Quốc phòng và An ninh. Các tiêu chí chưa
đạt Tiêu chí (2) Giao thông; tiêu chí (3) Thủy lợi; tiêu chí (5) Trường học; tiêu chí (6) Cơ sở vật chất văn hóa ; tiêu
chí (9) Nhà ở dân cư; tiêu chí (10) Thu nhập; tiêu chí (11) Hộ nghèo; tiêu chí (16) Văn Hóa; tiêu chí (17) Môi
trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
6
Số tiêu chí đạt như sau: Tiêu chí (1) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Có 23/23 xã, đạt tỷ lệ 100%; tiêu
chí (2) Giao thông có 06/23 xã, đạt tỷ lệ 26,08%; tiêu chí (3) Thuỷ lợi có 13/23 xã, đạt tỷ lệ 56,52%; tiêu chí (4)
Điện nông thôn có 19/23 xã đạt, đạt tỷ lệ 82,60%; tiêu chí (5) Trường học có 3/23 xã, đạt tỷ lệ 13,04%; tiêu chí (6)
Cơ sở vật chất văn hoá có 04/23 xã, đạt tỷ lệ 17,39%; tiêu chí (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 19/23 xã,
đạt tỷ lệ 82,60%; tiêu chí (8) Thông tin và Truyền thông có 05/23 xã đạt 21,73%; tiêu chí (9) Nhà ở dân cư có 04/23
xã, đạt tỷ lệ 17,39%; tiêu chí (10) Thu nhâp có 5/23 xã, đạt tỷ lệ 21,73%; tiêu chí (11) Hộ nghèo có 4/23 xã, đạt tỷ lệ
17,39%; tiêu chí (12) Lao động có việc làm có 23/23 xã, đạt tỷ lệ 100%; tiêu chí (13) Tổ chức sản xuất có 09/23 xã,
đạt tỷ lệ 39,13%; tiêu chí (14) Giáo dục và đào tạo có 23/23 xã, đạt tỷ lệ 100%; tiêu chí (15) Y tế có 6/23 xã, đạt tỷ
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III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Những khó khăn, hạn chế
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã còn nhiều khó khăn, phát
triển sản xuất còn nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp, chưa thành sản phẩm hàng hóa,
thiếu sức cạnh tranh; các hình thức tổ chức sản xuất và mô hình liên kết sản xuất chưa
phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; thu nhập của người dân nông thôn còn thấp.
Nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn, việc phân bổ nguồn vốn ngân sách hằng năm còn
ít chưa đáp ứng được nhu cầu; việc huy động nguồn lực trong Nhân dân có hạn.
Việc định hướng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo phù
hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương còn túng túng, chưa phát
huy được các sản phẩm thế mạnh của địa phương.
Phong trào xây dựng Nông thôn mới chưa được đẩy mạnh, chưa thực sự tạo
ra phong trào, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có tham gia thực hiện nhưng còn hời
hợt chưa thành nề nếp, chưa bền vững...
Kinh tế tập thể chưa phát triển; các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn còn hạn chế; các hợp tác xã và tổ hợp tác nông
nghiệp được thành lập nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả và chưa chủ động
trong trong liên kết sản xuất; kinh tế trang trại chưa phát triển; chủ yếu là sản xuất
nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ theo hộ gia đình; liên kết trong sản xuất còn yếu và
không bền vững.
2. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị UBND tỉnh nên có chủ trương đầu tư sớm một số công trình thiết
yếu tại các xã phấn đấu về đích giai đoạn 2018 - 2020 để sớm hoàn thành các tiêu
chí mang tính chất xây dựng cơ bản.
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách phát triển trong lĩnh vực
nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại... với
điều kiện quy mô vừa và nhỏ phù hợp hơn với thủ tục đơn giản hơn để các đối
tượng hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân có thể tham gia được nhiều hơn.
- Đề nghị sở Thông tin và Truyền thông hàng năm bố trí lắp đạt đài truyền thanh
và hệ thống loa đến các thôn được sớm hơn và tăng số xã được lắp đặt hàng năm.
- Đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa
học trong công tác xây dựng thương hiệu, nhãn mác, các mô hình sản xuất Việt
gáp, các mô hình sản xuất hữu cơ: Như thương hiệu cá lồng Văn Quan, mật ong
lệ 26,08%; tiêu chí (16) Văn hoá có 03/23 xã, đạt tỷ lệ 13,04% tiêu chí (17) Môi trường và an toàn thực phẩm có
3/23 xã, đạt tỷ lệ 13,04%; tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 04/23 xã, đạt tỷ lệ 17,39%; tiêu
chí (19) Quốc phòng và An ninh có 19/23 xã, đạt tỷ lệ 82,60%.
- Số xã đạt tiêu chí như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí 03 xã (Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An); số xã đạt 12 tiêu
chí 01 xã (Vân Mộng); số xã đạt 9 tiêu chí 02 xã (Hữu Lễ, Tân Đoàn); số xã đạt 8 tiêu chí: 02 xã (Yên Phúc, Việt
Yên); số xã đạt 7 tiêu chí 05xã (Đại An, Hòa Bình, Đồng Giáp, Vĩnh Lại, Chu Túc); số xã đạt 6 tiêu chí 7 xã (Tú
Xuyên, Tràng Sơn, Trấn Ninh, Phú Mỹ, Bình Phúc, Tràng Các, Song Giang); số xã đạt 5 tiêu chí 03 xã (Khánh Khê,
Lương Năng, Tri Lễ).
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rừng Văn Quan, Trám đen Văn Quan, mô hình nuôi lợn, gà hữu cơ, sản xuất rau
sạch Việt gáp tại Chu Túc, Khánh Khê, Tân Đoàn, Tràng Phái, hỗ trợ nâng cấp sân
phơi và hệ thống giàn phơi cao khô chợ Bãi. Hỗ trợ dự án mở rộng diện tích trồng
cây dược liệu dưới tán rừng hồi và tìm đầu ra cho các loại dược liệu (ba kích tím;
sa nhân tím; hạt thủ ô đỏ; đinh lăng, khúc khắc và một số loại dược liệu bản địa
- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT hằng năm có kế hoạch bố trí lấy mẫu
nước sạch tại các xã Phấn đấu về đích trong năm và các xã trong giai đoạn được
sơm hơn; bố trí tập huấn về công tác phong chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cho các xã phấn đấu về đích trong giai đoạn 2018 - 2020.
- Đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh hằng năm
tạo điều kiện cho cán bộ trực tiếp tham mưu công tác nông thôn mới cấp huyện và
cấp xã đi học tập về công tác xây dựng xã nông thôn mới và xây dựng khu dân cư
kiểu mẫu; tổ chức cho các hợp tác xã thăm quan, học tập các mô hình liên kết sản
xuất và gặp gỡ các đơn vị có nhu cầu liên kết trong sản xuất.
Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn
Quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Ban Chỉ
đạo, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện, các phòng, ban,
ngành, đoàn thể, UBND các xã căn cứ nhiệm vụ đã được phân công cần chủ động
thực hiện bám sát kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm
2018; kịp thời tham mưu, đề xuất và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ
chức thực hiện.
Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng
NTM trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2018./.
Nơi nhận:
- Thành phần Đoàn kiểm tra;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- BCĐ xây dựng NTM huyện;
- VPĐP NTM huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Đại
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