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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 24/02/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường đối với xã xây dựng nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng thực hiện có 

hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp”, cuộc vận 

động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tăng cường các biện pháp khắc phục, 

xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn. Vận động các tổ 

chức, cá nhân, Nhân dân tự giác chủ động nâng cao nhận thức thực hiện giữ gìn vệ 

sinh môi trường trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, hiểu được ý nghĩa của việc 

bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh do ô nhiễm môi 

trường, coi đây là việc làm thường xuyên. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện đối với 02 xã 

điểm (Điềm He và Bình Phúc) trên địa bàn huyện đạt tiêu chí số 17 về môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới, 01 xã phấn đấu đạt tiêu chí số 12 về môi trường trong 

nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy định. Tiếp tục 

duy trì thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới đảm bảo nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường theo hướng nâng cao.  

- Việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm phát huy lấy cộng đồng dân cư là chủ thể 

hành động thực hiện, cơ quan Nhà nước giữ vai trò hướng dẫn, định hướng phương 

pháp thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và khu dân cư 

kiểu mẫu trong năm 2021.  

2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới tại xã Điềm He, xã Bình Phúc. 
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3. Tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Điềm He (đăng ký với UBND tỉnh Lạng 

Sơn), xã Bình Phúc (huyện phấn đấu cố gắng đạt chuẩn trong năm 2021). 

4. Huy động nguồn lực để hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ 

môi trường tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới. 

5. Tiếp tục đôn đốc, giám sát, theo dõi việc duy trì thực hiện tiêu chí môi 

trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo nâng cao 

chất lượng tiêu chí môi trường theo hướng bền vững, có chất lượng. 

6. Tăng cường sự phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 

hội, cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện thực hiện công tác tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường. 

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế tình hình hiện trạng thực hiện tiêu chí 

môi trường tại 02 xã điểm năm 2021:  

- Thời gian: trong quý I năm 2021. 

- Hình thức triển khai: phối hợp với UBND xã kiểm tra tình hình thực hiện 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Điềm He, Bình Phúc 

năm 2021, tổng hợp số liệu rà soát. 

2. Phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho 

thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới và đại diện Nhân 

dân của 02 xã Điềm He và Bình Phúc. 

- Thời gian: dự kiến đầu quý II năm 2021. Quy mô và thời gian thực hiện 

được điều chỉnh căn cứ vào tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19.  

3. Huy động nguồn lực: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền tại 

xã, thôn, hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ 

môi trường. 

4. Tổ chức phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường tại xã 

điểm trong xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

- Thời gian: dự kiến bắt đầu từ giữa quý II năm 2021. 

- Hình thức triển khai: phối hợp Ban Chỉ đạo XDNTM huyện tổ chức kiểm 

tra tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường tại xã điểm trong xây dựng nông thôn mới 

năm 2021. 

5. Phối hợp kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ hoàn thành tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới. 

- Thời gian: Cuối quý III năm 2021. 

- Hình thức triển khai: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 
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huyện tổ chức đánh giá và xác nhận mức độ hoàn thành tiêu chí môi trường tại 02 

xã điểm năm 2021. 

6. Tiếp tục đôn đốc, giám sát, theo dõi việc duy trì tiếp tục thực hiện tiêu chí 

môi trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo nâng 

cao chất lượng tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí nâng cao. 

Thời gian: thực hiện thường xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các xã tổ chức thực 

hiện các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 trong tiêu chí số 17 về môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới (xã Điềm He, xã Bình Phúc). Tiêu chí vệ 

sinh môi trường xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tân Đoàn), 

các khu dân cư kiểu mẫu (các xã: Tú Xuyên, Hữu Lễ, Tràng Phái, Yên Phúc). 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối XDNTM huyện, các cơ quan liên quan 

và UBND các xã tổ chức các lớp tập huấn tại các xã theo kế hoạch. 

- Phối hợp với UBND các xã, các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện vận 

động Nhân dân tại các thôn thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm 

xanh, sạch, đẹp; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; chất thải, nước thải của các hộ 

được thu gom và xử lý đúng nơi quy định. 

- Tham mưu việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện thủ 

tục hành chính về bảo vệ môi trường; tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý các 

trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. 

2. Xã Điềm He và xã Bình Phúc (xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2021) 

- 02 xã căn cứ kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện tiêu 

chí môi trường, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt 

trong tiêu chí môi trường phấn đấu hoàn thành gửi về UBND huyện và Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 10/3/2021. 

- Xác định rõ tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường trong thực 

hiện tiêu chí số 17, có kế hoạch vệ sinh môi trường định kỳ hằng tháng phân công 

cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực 

hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.  

- Sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường có hiệu 

quả, lựa chọn địa điểm phù hợp xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 

xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại đảm bảo khoảng cách theo quy định,    

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động mọi nguồn 

lực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt về tiêu chí môi trường với phương 

châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới,  
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- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn và triển khai, hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và khu 

dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường về UBND huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 hằng tháng. 

3. Ủy ban nhân dân các xã 

- Căn cứ tình hình thực tế UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu 

chí môi trường của xã. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã 

hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân về thực hiện tiêu chí số 17 

trong xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn Nhân dân thực hiện xây dựng công trình 

nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại, công trình xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải đảm 

bảo hợp vệ sinh. 

- Hàng tháng, quý xây dựng chương trình huy động Nhân dân trên địa bàn tổ 

chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn quản lý, tạo phong 

trào trong Nhân dân. 

- Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới” đến toàn thể các Đảng viên, cán bộ, Nhân dân trên địa 

bàn xã để huy động nguồn lực tham gia chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới của xã. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã điểm năm 2021; chỉ đạo chi hội cơ sở tổ chức tuyên 

truyền về xây dựng nông thôn mới nhất là tiêu chí số 17 về môi trường cho các 

đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào “Xây dựng 

môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 

3 sạch”. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xã điểm thực hiện vệ sinh môi trường 

đường làng, ngõ xóm, xanh - sạch - đẹp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới năm 2021. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã 

quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Chi cục BVMT ; 

- CT, các PCT UBND huyện ; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- VPĐP XDNTM huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 

 


