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V/v thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới trong năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự
huyện; Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc;
Trung tâm Y tế; Điện lực; Ban Quản lý dự án ĐTXD;
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản đăng ký thực hiện kế hoạch xây
dựng nông thôn mới về các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 (tại Công văn số
711/UBND-NN ngày 19/5/2020). Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Bộ tiêu
chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Để đảm bảo công tác
chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới không bị
gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện trong năm 2021. Ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:
1. Về bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới
Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và hệ
thống Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện; Ban Chỉ đạo,
Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã cho đến khi có văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách nội dung, chỉ tiêu và tiêu chí
của huyện
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao tại
Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND huyện về việc phân công
nhiệm vụ các cơ quan phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã
nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan. Các cơ quan, đơn
vị chủ động phối hợp với UBND các xã lựa chọn các nội dung, tiêu chí để thực hiện
đảm bảo hoàn thành trong năm 2021.
2. Ủy ban nhân dân các xã
- Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Tràng Phái, Yên Phúc, Tân Đoàn,
Tú Xuyên, Hữu Lễ): tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông
thôn mới và xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông
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thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 (theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày
25/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn); Kế hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu (theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020).
- Đối với 02 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Điềm He, Bình
Phúc): khẩn trương rà soát, đánh giá lại mức độ đạt của 19/19 tiêu chí và các nội dung
cần thực hiện trong thời gian tới...; xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 thật cụ thể,
chi tiết, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.
- Đối với các xã còn lại: chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đồng
thời xem xét lựa chọn các tiêu chí để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện trong năm
2021, có sự phối hợp thống nhất với các phòng ban phụ trách tiêu chí cấp huyện; đảm
bảo các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí được đăng ký, lựa chọn có thể thực hiện đạt được
trong năm.
Việc lựa chọn các tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới năm 2021 vẫn áp dụng theo các văn bản (Quyết định 1980/QĐ-TTg
ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 20162020; Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành quy định điều kiện, thủ
tục trình tự, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Quyết
định số 933/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Bộ tiêu chí
xã nông thôn mới năng cao; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020).
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã lựa chọn các tiêu chí và xây dựng kế
hoạch gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối XD NTM huyện)
trước ngày 20/02/2020, Email:dungdungvqls@gmail.com để có cơ sở xây dựng kế
hoạch thực hiện chương trình cấp huyện và đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả năm 2021.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT,VPĐP.
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