
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số:      /KH-UBND Văn Quan, ngày      tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Chỉ đạo thực hiện xã Điềm He và xã Bình Phúc,  

huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND huyện Văn 

Quan về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Điềm 

He và xã Bình Phúc thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 với các 

nội dung sau: 

I. THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Thực trạng  
Sau khi rà soát hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg 

ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 

28/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 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. 

Cụ thể như sau: 

a) Xã Điềm He 

Điềm He là xã vùng II cách trung tâm huyện 12km nằm ở phía đông huyện 

Văn Quan; có hệ thống đường xã nối liền từ trung tâm xã đến các thôn và nối với 

các xã lân cận nhưng chưa đi lại thuận lợi quanh năm; xã có 12 thôn và 1.256 hộ 

dân, dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36,66 triệu 

đồng; tỷ lệ hộ nghèo 6,94%, hộ cận nghèo 11,86%. 

Hiện nay số tiêu chí đã đạt: 12/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 3 Thủy lợi; tiêu chí 

4 Điện; tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 8 Thông tin và 

Truyền thông; tiêu chí 10 Thu nhập; tiêu chí 11 Hộ nghèo; 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. 

Tiêu chí gần đạt 07 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 01 Quy hoạch; tiêu chí 02 Giao 

thông; tiêu chí 5 Trường học; tiêu chí 06 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 09 Nhà 

ở; tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và 

tiếp cận pháp luật. 

b) Xã Bình Phúc 

Bình Phúc là xã vùng III cách trung tâm huyện 08km chạy dọc theo Quốc lộ 

279; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển, các tuyến đường giao thông 

nông thôn, nội đồng và thủy lợi cơ bản được kiên cố hóa; xã có 9 thôn và 998 hộ 

dân, dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36,39 triệu 
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đồng; tỷ lệ hộ nghèo 9,72%, hộ cận nghèo 28,96%. 

Hiện nay số tiêu chí đã đạt 14/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 2 Giao thông; tiêu 

chí 3 Thủy lợi; tiêu chí 4 Điện; tiêu chí 5 Trường học, tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn; tiêu chí 9 Nhà ở dân cư; tiêu chí 10 Thu nhập; tiêu chí 11 

Hộ nghèo; 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 18 Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật; 

Các tiêu chí gần đạt 05 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 01 Quy hoạch; tiêu chí 06 cơ 

sở vật chất văn hóa; tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông; tiêu chí 17 Môi trường 

và an toàn thực phẩm; tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh. 

2. Mục tiêu  

Thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã Điềm He và xã 

Bình Phúc đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 11 năm 2021. Tập trung chỉ đạo 

thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt: xã Điềm He gồm 7 tiêu chí (Tiêu chí 1, 

2, 5, 6, 9, 17,18); xã Bình Phúc gồm 5 tiêu chí (Tiêu chí 1, 6, 8, 17, 19) 

3. Nhiệm vụ  

Ủy ban nhân dân huyện giao cho UBND xã Điềm He và xã Bình Phúc tổ 

chức thực hiện và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG xã; các cơ quan phụ trách các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí chủ 

động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện từng nội dung, chỉ tiêu và tiêu chí. 

II. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Hiện trạng các tiêu chí của hai xã: Điềm He, Bình Phúc 

a) Xã Điềm He 

- Tiêu chí 1 Quy hoạch (Chưa đạt): Đã lập xong đồ án Quy hoạch chung 

của xã, tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để trình huyện thẩm định, phê duyệt. 

- Tiêu chí 2 Giao thông (Chưa đạt):  

Đường trục xã: được cứng hóa đạt chuẩn 11km/11km, đạt 100% (đạt); 

Đường trục thôn: được cứng hóa đạt chuẩn 8,037km/11,287km, đạt 71,2% 

(đạt); Tuy nhiên phần lề, rãnh chưa đảm bảo (chưa đạt); 

Đường ngõ xóm: được cứng hóa đạt chuẩn 13,347km/16,497km, đạt 80,9% 

(đạt). Tuy nhiên phần lề, rãnh chưa đảm bảo (chưa đạt); 

Đường nội đồng: được cứng hóa đạt chuẩn 6,915km/21,135km, đạt 32,71% 

(chưa đạt). 

- Tiêu chí 3 Thủy lợi (Đạt): tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tưới 

chủ động 236ha/272ha, đạt 86,76%. 

Tỷ lệ hệ thống kênh mương được cứng hóa 18,59/21,24km, đạt 87,52%; số 

công trình đầu mối được kiên cố hóa 14/16 công trình, đạt 87,5%. Đảm bảo đủ 

điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại 

chỗ. Hàng năm, UBND xã đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; 
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xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án thực hiện công tác PCTT và TKCN và 

phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên phụ trách từng thôn 

bản; lãnh đạo, cán bộ, công chức xã đã được tham gia tập huấn về công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

Tuy nhiên còn 36ha đất sản xuất tại các thôn Bản Lải, Nà Hin - Khòn Háo, 

Phai Cam, Thống Nhất chưa có công trình đầu mối, Nhân dân sản xuất chủ yếu 

phụ thuộc vào trời mưa và tự bơm nước từ các khe rạch nhỏ. Vì vậy, cần được đầu 

tư lắp đạt hệ thống bơm và mương dẫn. 

- Tiêu chí 4 Điện (Đạt): có hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành 

điện; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 100%. Song còn 02 nhóm hộ với 22 

hộ dân tại thôn (Bản Làn và Nà Hin - Khòn Háo) và 33 hộ tại Khun Pàu sử dụng 

điện có đường dây dẫn và cột chưa đảm bảo an toàn, hệ thống điện áp (biến áp) 

chưa đảm bảo đáp ứng phục vụ sản xuất kinh doanh tại các thôn thuộc xã Song 

Giang cũ cần được đầu tư lắp đạt và nâng cấp. 

- Tiêu chí 5 Trường học (Chưa đạt): tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu 

giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia 

đạt 100%. Hiện nay các cấp học của 3 xã cũ (Văn An, Song Giang, Vĩnh Lại) vẫn 

được duy trì. Tuy nhiên chỉ có Trường TH&THCS, Mầm Non xã Văn An cũ được 

công nhận đạt chuẩn, còn trường tại Song Giang và Vĩnh Lại cũ chưa đạt chuẩn. 

- Tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa (Chưa đạt): 

Nhà Văn hóa xã có diện tích khuôn viên 820 m2; có hội trường Nhà Văn hóa 

214m2; chỗ ngồi đảm bảo đủ cho 200 người trở lên; có 6 phòng chức năng bố trí 

riêng biệt ở tầng 01 có diện tích 25m2/phòng; có khu vệ sinh ở cả hai tầng (đạt). 

Sân thể thao xã: có diện tích 1.630m2 (địa điểm tại thôn Bản Làn); Sân thể 

thao Song Giang có diện tích 4.700m2. 

Xã có 07/12 điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi 

tại các nhà và sân văn hóa thôn, đạt 58% (đạt). 

Tỷ lệ thôn, bản có Nhà Văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục 

vụ cộng đồng theo quy định đạt 7/12, đạt 58% (chưa đạt). 

- Tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Đạt): 

Thành lập Ban Quản lý chợ có 06 thành viên, hiện nay chợ đi vào hoạt động 

cơ bản ổn định. 

Có điểm chợ Điềm He được đầu tư xây dựng năm 2017, xây dựng 03 nhà 

chợ cột bê tông, khung sắt, mái tôn, nền bê tông xi măng với diện 120m2/01 nhà, 

sân bãi được bê tông hóa, có hệ thống mương rãnh thoát nước có nắp. Trong năm 

2020, UBND xã triển khai lợp thêm 03 nhà chợ bằng khung sắt mái tôn với tổng 

diện tích là 1.320m2. Đang hoàn thiện hồ sơ thành lập Hợp tác xã Chợ, thực hiện 

kẻ ô, phân lô và niêm yết công khai sơ đồ và nội quy, quy chế họp Chợ. 

Trên địa bàn xã có 97 cơ sở bán lẻ, kinh doanh thương mại, trong đó có 10 cửa 

hàng kinh doanh tổng hợp đạt yêu cầu tiêu chí: có bảng hiệu thể hiện thông tin cần 

thiết; có diện tích kinh doanh từ 50m2 trở lên và có nơi để xe với quy mô phù hợp; 
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danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên và không thuộc danh mục cấm 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; công trình kiến trúc được xây dựng vững 

chắc, đảm bảo theo yêu cầu; có trang thiết bị cần thiết để bảo quản hàng hóa. 

- Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông: Đạt 

Xã có điểm phục vụ bưu chính: (đạt). 

Xã có dịch vụ viễn thông, internet: (đạt). 

Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn 6/12, đạt 50% (đạt). 

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, đạt 100%. 

- Tiêu chí 9 Nhà ở dân cư (Chưa đạt): nhà tạm, nhà dột nát có 04/1183, 

đạt 0,33% (chưa đạt). Gồm: hộ Phùng Thị Cúc thôn Nà Bung; hộ Hứa Văn Hồng, 

Hứa Văn Phản, Hứa Văn Khai thôn Khun Pàu; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 

theo quy định 967/1183, đạt 81,74% (đạt). 

- Tiêu chí 10 Thu nhập (Đạt): năm 2020, thu nhập bình quân đạt 36,66 

triệu đồng/người/ năm. 

- Tiêu chí 11 Hộ nghèo (Đạt): tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 87/1.256, đạt 6,93%. 

- Tiêu chí 12 Lao động có việc làm (Đạt): tỷ lệ người có việc làm trên dân 

số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 3217/3235, đạt 99,44%. 

- Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất (Đạt): xã có 01 Hợp tác xã, hoạt động theo 

đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, có 03 Tổ hợp tác dùng nước và 

thành lập các Tổ hợp tác gắn liền với các mô hình sản xuất (đạt). 

- Tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo: Đạt 

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở (đạt). 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ 

thông, bổ túc, trung cấp) đạt 98% (đạt). 

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo có 1186/4746, đạt 25% (đạt). 

- Tiêu chí 15 Y tế: Đạt 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 4686/4746, đạt 98,74%. 

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi 

có 78/385 trẻ = 20,25%); (cân nặng 55/385 = 14,2%). 

- Tiêu chí 16 Tiêu chí Văn hóa (Đạt): tỷ lệ thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 

văn hóa theo quy định có 09/12 thôn, đạt 75%. 

- Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm: Chưa đạt 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh có 1183/1183, đạt 100% (đạt). 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch qua kiểm định có 314/1183, đạt 26,54% 

(chưa đạt). 
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Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường có 5/5, đạt 100% (đạt). 

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn 7/15, đạt 46,6% 

(chưa đạt). 

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch 12/12, đạt 100% (đạt). 

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - 

kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định có 647/1183 hộ, đạt 54,7% (chưa đạt). 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch: có 957/1183, đạt 80,9% (đạt). 

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: có 

372/663 hộ, đạt 56,1% (chưa đạt). 

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm có 285/285 hộ, đạt 100% (đạt). 

- Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Chưa đạt 

Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn có 36/37 (chưa đạt).  

Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định (đạt). 

Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” (đạt). 

Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên (đạt). 

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (đạt). 

Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội (đạt). 

- Tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh: Đạt 

Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các 

chỉ tiêu quốc phòng (đạt). 

Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không 

có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã 

hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các 

năm trước (đạt). 

b) Xã Bình Phúc  

- Tiêu chí 1 Quy hoạch (Chưa đạt): đã phê duyệt xong nhiệm vụ Đồ án, 

hiện nay đang xin ý kiến cộng đồng dân cư. 

- Tiêu chí 2 Giao thông: Đạt 

Đường trục xã: tổng chiều dài 7,7km đã cứng hóa được 7,7km bằng BTXM, 

đạt 100%. 

Đường trục thôn: tổng chiều dài đường trục thôn 13,5km/13,5km đã cứng 

hóa hoàn toàn, đi lại vào mùa mưa thuận tiện không lầy lội đạt 100%.  
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Đường ngõ, xóm: đường ngõ xóm với tổng chiều dài 18,1 km/18,1km trên 

địa bàn các thôn, hiện nay đã cứng hóa hoàn toàn và đi lại thuận tiện vào mùa mưa 

đạt 100%. 

Đường nội đồng: tổng chiều dài 12,57km, hiện nay đã cứng hóa được 

12,38km, đạt 98%. 

- Tiêu chí 03 Thủy lợi: Đạt 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 

481ha/549ha, đạt 87,6% tổng số diện tích công trình do xã quản lý. Đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu của dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.  

Tỷ lệ hệ thống kênh mương được cứng hóa 18/18km, đạt 100%; số công 

trình đầu mối được kiên cố hóa 25/30 công trình, đạt 83%. Đảm bảo đủ điều kiện 

đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Hàng 

năm, UBND xã đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; xây dựng và 

ban hành kế hoạch, phương án thực hiện công tác PCTT và TKCN và phân công 

trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên phụ trách từng thôn bản; lãnh đạo, 

cán bộ, công chức xã đã được tham gia tập huấn về công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn.  

- Tiêu chí 04 Điện: Đạt 

Hiện nay có 9/9 thôn có trạm biến áp, hệ thống điện đảm bảo đạt theo quy định.  

Tỷ lệ các hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Tuy nhiên, hiện nay còn 

một số nhóm hộ có đường dây dẫn, cột gỗ chưa đảm bảo. 

- Tiêu chí 5 trường học: Đạt 

Trên địa bàn xã hiện nay có 04 trường chính ở tại trung tâm xã: 

Trường THCS được đạt chuẩn từ năm 2015;  

Trường Tiểu học: được đầu tư xây dựng 02 tầng với 06 phòng học, diện tích 

khuôn viên của trường có 5.522m2 đủ diện tích so với tiêu chuẩn. Hiện nay trường 

có 06 phòng học, 02 phòng bán trú cho học sinh, 01 bếp nấu ăn, 01 nhà vệ sinh cho 

học sinh;  

Trường Mầm non được đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM tại thôn Nà Hấy: 

diện tích là 1800m2, hiện đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Về cơ sở hạ tầng có 08 phòng hoc̣, 01 phòng chức năng, trong đó: 01 

phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng kho, 01 bếp ăn và các haṇg muc̣ phu ̣ trơ:̣ 

phòng y tế 01, văn phòng hội đồng 01 phòng, 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó 

Hiệu trưởng, 03 phòng dành cho nhân viên. Thiết bi ̣daỵ hoc̣ đảm bảo yêu cầu 

- Tiêu chí 06 Cơ sở vật chất văn hóa: Chưa đạt 

Xã có Nhà Văn hóa; đã có sân thể thao nhưng chưa đạt chuẩn.  

Có 9/9 thôn đã có Nhà Văn hóa, tuy nhiên còn có 06 Nhà Văn hóa đã xuống cấp. 

- Tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đạt 
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Hiện nay trên địa bàn xã chưa có chợ (nhưng do giáp ranh với xã Yên Phúc 

và thị trấn Văn Quan đã có chợ phiên). Trên địa bàn xã có các điểm kinh doanh 

buôn bán, trao đổi hàng hoá; xã không quy hoạch điểm chợ, theo Quyết định 

315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 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; theo ý (2) Đối với xã chưa có hoặc không có cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn thì sẽ không xem xét tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn và coi như đạt. 

- Tiêu chí 08 Thông tin và truyền thông: Chưa đạt 

Xa ̃đa ̃có điểm phuc̣ vu ̣bưu chính, có dịch vụ viêñ thông, internet (Đạt). 

Xã có Đài truyền thanh của xã và hê ̣thống loa đài đến 3/9 thôn. Tuy nhiên 

còn có 6 thôn chưa có hệ thống loa đài (Chưa đạt). 

Các cơ quan trong hê ̣thống chính tri ̣và các đoàn thể đều có máy tính phuc̣ 

vu ̣công tác (Đạt).  

- Tiêu chí 09 Nhà ở dân cư: Đạt 

Hiện nay trên địa bàn xã không nhà tạm, nhà dột nát. 

Tỷ lệ nhà đạt chuẩn theo quy định là trên 75%; hộ nhà ở chưa đạt chuẩn còn 

127/947 nhà, chủ yếu là nhà sàn, nhà gỗ tạp, mái ngói âm dương hoặc proximăng.  

Năm 2021 phấn đấu xóa 15 nhà trở lên. 

- Tiêu chí 10 Thu nhập (Đạt): năm 2020, thu nhập bình quân đạt 36,39 

triệu đồng/người/năm. 

- Tiêu chí 11 Hộ nghèo (Đạt): tổng số hộ nghèo của xã là: 97/998 hộ, đạt 9,72%. 

- Tiêu chí 12 Lao động có việc làm (Đạt): hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên là 3.537/3.708 người, đạt 95,3%. 

- Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất: Đạt 

Trên địa bàn xa ̃có Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định luật Hợp tác xã 

năm 2012. Có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bên vững trên địa bàn xã (Mô hình HTX chăn nuôi Lùng Khoang). 

- Tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo: Đạt 

Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi đạt 100%. 

Kết quả xóa mù chữ và chống tái mù chữ đạt 100%; 

Phổ cập giáo dục tiểu học đạt 99,13%; 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lên PTCS đạt 100%;  

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lên THCS: được tiếp tục học trung học cơ sở là 100%. 

- Tiêu chí 15 Y tế: Đạt 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm là 3.701/3.708 người, đạt 99,8%. 

Xã đạt đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 
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Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi), 

đạt 17,1%.  

- Tiêu chí 16 Văn hóa (Đạt): tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy 

định, có 7/9 thôn, đạt 77,8%. 

- Tiêu chí 17 Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm: Chưa đạt 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh có 973/998, đạt 97,4% (đạt). 

Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường có 7/7 hộ, đạt 100% (đạt). 

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn 9/9 thôn, đạt 

100% (đạt). 

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch 9/9, đạt 100% (đạt). 

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - 

kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định có 9/9 thôn, đạt 100% (đạt). 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch: có 726/998 hộ, đạt 72,7% (chưa đạt). 

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: có 

298/644 hộ, đạt 46,2% (chưa đạt). 

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm có 120/120 hộ, đạt 100% (đạt). 

- Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đạt 

Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn có 26/26 (đạt).  

Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định (đạt). 

Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” (đạt). 

Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên (đạt). 

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (đạt). 

Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội (đạt). 

- Tiêu chí 19 Quốc phòng và An ninh: Chưa đạt 

Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các 

chỉ tiêu quốc phòng (đạt); 

 Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và bảo đảm bình yên; vẫn có 

khiếu kiện đông người kéo dài; còn để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội 

vẫn liên tục xảy ra so với các năm trước (chưa đạt). 

2. Giải pháp thực hiện các tiêu chí  

- Tiêu chí 1 Quy hoạch: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục đôn đốc, 

phối hợp với UBND xã Điềm He và xã Bình Phúc rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

hoàn thiện các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để trình 

phê duyệt; hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu 
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chí để tổ chức thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm 

định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 2 Giao thông: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với 

UBND xã Điềm He và xã Bình Phúc thực hiện tốt Phong trào ra quân đầu xuân 

xây dựng đường thôn, ngõ xóm, nội đồng và nâng tỷ lệ cứng hóa các trục đường, 

đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản 

liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí 

phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 3 Thủy lợi: giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 

UBND xã tổ chức thực hiện tốt Phong trào ra quân đầu xuân kiên cố mương, ao 

chứa nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất và nâng tỷ lệ tưới tiêu chủ động. Hướng 

dẫn UBND xã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(đảm bảo về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; triển khai các hoạt động phòng 

chống thiên tai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh; rà soát, đánh giá và đảm 

bảo về cơ sở hạ tầng thiết yếu (các nội dung cần có văn bản, tài liệu minh chứng 

đầy đủ).  

Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí và 

tổ chức thẩm tra tiêu chí, giúp UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho 

công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 4 Điện: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực 

huyện Văn Quan và UBND xã Điềm He, xã Bình Phúc tiến hành rà soát, đánh giá 

hiện trạng hệ thống điện trên địa bàn xã đảm đảo đạt chuẩn theo quy định; hướng 

dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm 

tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh 

trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 5 Trường học: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp 

với các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo và 

UBND xã tham mưu hoàn thiện các hạng mục công trình chưa đạt của Trường 

THCS, Trường Tiểu học & THCS và Trường Mầm non đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND xã, chỉ đạo trường học 

các cấp chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu 

chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong 

tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa: giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

phối hợp với UBND xã Điềm He, xã Bình Phúc rà soát các Nhà Văn hóa thôn và 

có kế hoạch nâng cấp đạt chuẩn theo quy định. Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy 

đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ 

sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: giao Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến 

tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công 

tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 
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- Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông: giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND xã tiến hành 

rà soát lại các chỉ tiêu của tiêu chí và đánh giá mức độ đạt, đồng thời tham mưu 

thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đạt chuẩn theo quy định; chủ động tham mưu đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa 

đến thôn đã bị hư hỏng, xuống cấp. 

Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để 

tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm 

định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 9 Nhà ở dân cư: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với 

UBND xã rà soát cụ thể và xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa đối với các 

ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã để hỗ trợ các nhà đặc biệt khó khăn thực hiện 

đạt theo quy định. Đồng thời hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản 

liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí 

phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 10 Thu nhập: giao Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao 

Lộc phối hợp với UBND xã tiến hành rà soát, đánh giá chính xác thu nhập bình 

quân đầu người năm 2021 từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể, tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của các thôn, 

bản... phấn đấu đạt mức thu nhập theo quy định. Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị 

đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn 

chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 11 Hộ nghèo: giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã tổ chức triển khai có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, kế 

hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 của huyện và xã. Phấn đấu 

duy trì tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí về hộ nghèo; hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ 

các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ 

tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 12 Lao động có việc làm: giao Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc phối hợp với UBND xã rà soát, đánh giá lại tổng số người trong 

độ tuổi lao động, số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, số người 

trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đảm bảo chính xác và hoàn chỉnh 

hồ sơ tiêu chí Lao động có việc làm và hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các 

văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu 

chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất: giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp 

với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã vận dụng các chính sách hỗ trợ cho 

Hợp tác xã phát triển, hoạt động có hiệu quả, thực sự đem lại hiệu quả kinh doanh 

cho các thành viên, các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và phát huy tốt vai trò 

kinh tế tập thể, kết nối sản xuất, tiêu thụ với người dân và Hợp tác xã, các công ty, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo được mối liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm ổn định.  
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Phòng Tài chính - Kế hoạch: hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn 

bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí 

phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo: giao Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc phối hợp với UBND xã rà soát lại 

các chỉ tiêu của tiêu chí đảm bảo chính xác và duy trì tốt kết quả đã đạt được. 

Hướng dẫn UBND xã và trường học các cấp chuẩn bị đầy đủ các văn bản 

liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí 

phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 15 Y tế: giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y 

tế huyện và UBND xã Điềm He phối hợp có kế hoạch và giải pháp duy trì tốt tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế và giảm tỷ lê ̣ trẻ em dưới 5 tuổi bi ̣ suy dinh 

dưỡng thể thấp còi đạt theo quy định và hướng dẫn UBND xã, Trạm Y tế xã chuẩn 

bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn 

chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 16 Tiêu chí Văn hóa: giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp 

với UBND xã chỉ đạo duy trì giữ vững kết quả đã đạt. Hướng dẫn UBND xã chuẩn 

bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn 

chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm: giao Phòng Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp với UBND xã rà soát lại các chỉ tiêu của tiêu chí và đánh 

giá mức độ đạt, đồng thời tham mưu thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đạt chuẩn theo 

quy định; tổ chức các cuộc tuyên truyền tới từng thôn về thực hiện tiêu chí nhằm 

tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trong công tác bảo vệ môi trường và an 

toàn thực phẩm; tham mưu tổ chức các đợt vệ sinh môi trường và chủ động tham 

mưu cho UBND huyện đề xuất với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ kinh phí 

xây dựng hố xử lý rác, di dời chuồng trại, tập huấn... 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nhân dân giữ vệ sinh môi trường, thường 

xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, vệ sinh từ trong từng gia đình, không 

xả rác, nước thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường... 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp 

với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát và 

thực hiện chỉ tiêu 17.8 tỷ lê ̣hô ̣gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

tuân thủ các quy định toàn thực phẩm.  

Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để 

tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm 

định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: giao Phòng Nội vụ 

phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 

đoàn thể cấp huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Tư 

Pháp và UBND xã tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu của tiêu chí và đánh giá mức độ 

đạt, có kế hoạch duy trì các chỉ tiêu đã đạt, tham mưu thực hiện đảm bảo tiêu chí 
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đạt chuẩn theo quy định. Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xem xét 

cấp chứng chỉ tương đương Sơ cấp lý luận cho 01 trường hợp của xã Điềm He để 

đạt chỉ tiêu theo quy định. 

 Hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để 

tổ chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm 

định của tỉnh trong tháng 11/2021. 

- Tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh: giao Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

Công an huyện phối hợp với UBND xã Điềm He, xã Bình Phúc có kế hoạch duy trì 

kết quả đã đạt được của chỉ tiêu và chỉ đạo thực hiện đối với chỉ tiêu chưa đạt của 

xã Bình Phúc, đảm bảo trong năm 2021 đạt tiêu chí, tiêu chí theo quy định, đồng 

thời hướng dẫn UBND xã chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan đến tiêu chí để tổ 

chức thẩm tra tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí phục vụ cho công tác thẩm định 

của tỉnh trong tháng 11/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện: trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Điềm He và 

xã Bình Phúc thực hiện các tiêu chí thuộc ngành quản lý; tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện tại cơ sở. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan 

có Kế hoạch tham mưu, đề xuất các giải pháp để củng cố và duy trì các chỉ tiêu đã 

đạt và thực hiện hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch (tiêu chí (1) Quy hoạch, 

tiêu chí (2) Giao thông, tiêu chí (4) Điện, tiêu chí (7) Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn, tiêu chí (9) Nhà ở dân cư và phối hợp thực hiện chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu 

chí (17) Môi trường và an toàn thực phẩm. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đa dạng 

hóa các hình thức tổ chức sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả theo 

hướng liên kết, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới; có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tiêu chí (3) Thủy lợi, chỉ tiêu 

17.1 và phối hợp thực hiện chi tiêu 17.8 thuộc tiêu chí (17) Môi trường và an toàn 

thực phẩm hoàn thành đúng kế hoạch. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

có kế hoạch vốn đầu tư hợp lý, đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình; có 

kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tiêu chí (13) Tổ chức sản xuất.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tham mưu, đề xuất các giải pháp 

để củng cố và duy trì các chỉ tiêu đã đạt; phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng, tu sửa các phòng học, phòng chức 

năng và các hạng mục khác để cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Hoàn thành 

tiêu chí (5) Trường học, duy trì hoàn thành tiêu chí (14) Giáo dục và đào tạo. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện 

tiêu chí số (6) Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số (8) Thông tin và truyền thông, 
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tiêu chí số (16) Văn hóa; chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp để 

thực hiện các tiêu chí do đơn vị được giao phụ trách và hoàn thành các tiêu chí 

đúng kế hoạch. 

7. Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc: chủ trì, phối hợp thực 

hiện, giám sát đánh giá kết quả công tác thống kê mức thu nhập bình quân đầu 

người, thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước đạt kết quả 

tiêu chí thu nhập. Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tiêu chí (10) Thu nhập. 

8. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện các chương trình chính sách dân tộc 

trên địa bàn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí (11) Hộ 

nghèo, tiêu chí (12) Lao động có việc làm, chỉ tiêu 14.3 thuộc tiêu chí (14) Giáo 

dục và đào tạo, chỉ tiêu 18.6 thuộc tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật hoàn thành đúng kế hoạch. 

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Y tế huyện có kế hoạch 

chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã 

giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đã đạt, tập trung thực hiện các 

các chỉ tiêu, tiêu chí cần đạt trong Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã; đề xuất các giải 

pháp và điều phối các hoạt động thực hiện chương trình; bổ sung trang thiết bị, cơ 

số thuốc cho Trạm Y tế xã theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trạm, 

luân chuyển cán bộ để đạt chuẩn theo quy định; chủ trì, hướng dẫn, thực hiện tiêu 

chí (15) Y tế và chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí (17) Môi trường và an toàn thực phẩm. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức thực hiện tốt công tác môi trường nông thôn; hướng dẫn thực hiện 

bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 

mới và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tiêu chí (17) Môi trường và an toàn thực 

phẩm hoàn thành đúng kế hoạch. 

11. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cấp huyện và các cơ quan liên quan có Kế hoạch chỉ 

đạo, hướng dẫn và thực hiện tiêu chí số (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 

kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì 

và hoàn thành tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

12. Phòng Tư pháp có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện chỉ tiêu 18.5 

thuộc tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; hướng dẫn xây dựng xã 

tiếp cận pháp luật; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người 

dân; đôn đốc hướng dẫn xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

13. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo xã xây dựng lực lượng dân quân tự 

vệ “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; Công an huyện 

có kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bám sát địa bàn; thực hiện tốt 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công 

an viên cơ sở; ngăn ngừa, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội, những điểm nóng về trật 

tự trên địa bàn xã. Duy trì hoàn thành tiêu chí số (19) Quốc phòng và An ninh. 
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14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của huyện tăng 

cường công tác chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, thực 

hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; mỗi tổ chức chính trị xã hội chủ động 

lựa chọn một tiêu chí cụ thể để vận động hội viên cơ sở thực hiện. Chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện tốt chỉ tiêu (18.4) các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh 

hiệu tiên tiến trở lên thuộc tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

15. Điện lực huyện Văn Quan: chủ trì thực hiện, giám sát đánh giá kết quả 

hệ thống điện trên địa bàn xã Điềm He và xã Bình Phúc; phối hợp với Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng có kế hoạch hướng dẫn, rà soát, hoàn thiện và duy trì tốt nâng cao 

chất lượng tiêu chí (4) Điện. 

16. UBND xã Điềm He và xã Bình Phúc chủ động tổ chức triển khai các nội 

dung, phân công từng thành viên phụ trách và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

liên quan trong quá trình thực hiện và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí. Đề xuất các 

giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đoàn 

thể của huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán 

bộ, Đảng viên và Nhân dân để hiểu chủ trương xây dựng nông thôn mới, hiểu rõ 

vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành hồ sơ đề nghị 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 11/2021. 

17. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện căn cứ chức năng nhiệm 

vụ chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện 

giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Điềm He và xã Bình Phúc: 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về 

thực hiện Chương trình tại xã Điềm He và xã Bình Phúc; phối hợp với các phòng, 

ban và UBND xã thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các nội 

dụng tiêu chí tại xã; kịp thời tham mưu đề xuất các vướng mắc và giải pháp trong 

quá trình thực hiện, để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã Điềm He và xã Bình Phúc đạt 

chuẩn nông thông mới trong tháng 11/2021. 

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Điềm He và xã Bình Phúc đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021 của UBND huyện Văn Quan. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Điềm He, xã Bình Phúc nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ các Chương trình MTQG huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan phụ trách tiêu chí; 

- Thành viên VPĐP huyện; 

- UBND các xã: Điềm He, Bình Phúc; 

- Lưu: VT, VPĐP huyện. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 

 


