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KẾ HOẠCH
hắc phục những hạn chế trong thực hiện duy trì
một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới
trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2016
Thực hiện Công văn số 2085/UBND KT, ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh qua giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại các xã đạt
chuẩn nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn
chế trong thực hiện duy trì và nâng cao một số tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông
thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016
ư
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
uy trì và nâng cao một số tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên
địa bàn giai đoạn 2016
Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tiếp tục duy trì, đưa ra các giải
pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong thực hiện và củng cố các tiêu chí đã
đạt được tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016
Làm rõ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và các tổ
chức đoàn thể của huyện, xã trong công tác xây dựng NTM.
2. Yêu cầu
Phát huy kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động, nâng
cao nhận thức, thực hiện thắng lợi việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Động viên các tầng lớp hân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao
tinh thần tự lực, tự cường cùng với xã hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua
“Văn Quan chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020” với những
việc làm cụ thể và thiết thực góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ
tiêu đối với các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.
Đề nghị Ủy
Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác
yền, vận động hân dân thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể.
hỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tăng cường công
tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn UBND
xã tổ chức triển khai thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Giai đoạn 2016 2020, huyện Văn Quan có 07 xã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới gồm: xã Tràng Phái năm 2016; xã Văn An và xã Vân Mộng năm
2018 (hiện nay, xã Văn An đã sáp nhập với xã Song Giang và một phần của xã
Vĩnh Lại thành xã Điềm He; xã Vân Mộng đã sáp nhập với xã Việt Yên, xã Phú
Mỹ thành xã Liên Hội); xã Tân Đoàn, xã Yên Phúc năm 2019; xã Tú Xuyên, xã
Hữu Lễ năm 2
ập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hương trình xây dựng
nông thôn mới đồng bộ, toàn diện trên địa bàn toàn huyện, ưu tiên, trọng tâm,
trọng điểm tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao,
kiểu mẫ
hỉ đạo việc duy trì
ở các xã đã đạt chuẩn Đẩy
mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
định hướng xác định mô hình và lựa chọn loại cây trồng, vật nuôi là sản
phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương để đầu tư cho phát triển sản xuất và xây
dựng mô hình phát triển sản xuất.
Phát huy vai trò của Ủy
Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính
trị xã hội; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận
thức được xây dựng nông thôn mới người dân là chủ thể, là người hưởng lợi. Tăng
cường công tác vận động, huy động, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư thực hiện
chương trình nông thôn mới bằng cách phát động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn, con
em là người địa phương đang công tác, sinh sống ở nơi khác đóng góp cho quê
hương, xây dựng nông thôn mới.
uyên truyền Quyết định số 861/QĐ TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng
Chính Phủ và Quyết định số 433/QĐ UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau này được thay thế bởi Quyết định số 612/QĐ
ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) để người dân hiểu,
chia sẻ và đồng thuận thực hiện; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng
nông thôn của xã (nhà văn hóa, đường giao thông, công trình thủy lợi,…), tiếp tục
đầu tư để củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã, thực hiện đảm bảo
các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn
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Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, chỉ đạo UBND các xã, thôn xây dựng
quy chế quản lý, sử dụng, duy trì khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu
tư xây dựng; có kế hoạch, lộ trình cụ thể để nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn
đảm bảo đạt chuẩn; quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước hoàn
thiện các thiết chế văn hóa; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho tất cả các nhà văn hóa và khu thể thao cấp thôn đủ điều kiện được cấp
(hoàn thành trong năm 2022).
2. Tiêu chí số 11 về hộ nghèo

Xây dựng kế hoạch, có lộ trình và các giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ hộ
nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 2025; đổi mới công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn theo hướng gắn với việc làm, đào tạo nghề theo địa chỉ để đa
dạng nguồn thu nhập cho lao động nông thôn; quan tâm nguồn lực hỗ trợ xây dựng
các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn các xã đạt chuẩn (chỉ hỗ trợ cho các mô hình mà người dân hoặc HTX
có đối ứng, có khát khao, khát vọng vươn lên và có tính liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm); tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các HTX tiếp cận được
các chính sách hỗ trợ của nhà nước để vay vốn đầu tư cho phát triển kinh tế; rà
soát, phân loại, xác định rõ nguyên nhân nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp
nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí.
3. Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất
Rà soát, đánh giá đúng thực chất, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh
của tất cả các hợp tác xã tại các xã đã về đích nông thôn mới, các xã đã đạt tiêu chí
số 13 từ đó có kế hoạch giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, hoạt động hình thức.
Phát triển các mô hình chuỗi liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản
thông qua các hợp đồng kinh tế. Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động
của các HTX, THT trên địa bàn huyện, xem xét chọn một số HTX để chỉ đạo điểm.
Quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với định
hướng, quy hoạch, có tiềm năng phát triển để tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển sản
xuất có trọng tâm, có trọng điểm từ đó tạo ra nguồn hàng nông sản lớn, đảm bảo
chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
ướng dẫn, hỗ trợ các HTX mới thành lập đảm bảo theo đúng quy định
Đặc biệt quan tâm đến các HTX tại các xã nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn
NTM giai đoạn 2021 2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng cho
người dân trong việc thực hiện các mô hình liên kết sản xuất bảo đảm tính bền
vững, hiệu quả.
4. Tiêu chí số 16 về Văn hóa
Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền
thống, thay đổi những thói quan, tập quán, tập tục lạc hậu; quan tâm đến công tác
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội và thực
hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư” để giữ vững tiêu chí.
5. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm
Có kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị từ huyện
đến cơ sở trong bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường
trong xây dựng nông thôn mới; hát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong
thực hiện tiêu chí môi trường; gắn việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong các
quy ước, hương ước của thôn, bản. Quan tâm hỗ trợ nguồn lực để hoàn thiện hệ
thống mương, rãnh thu gom nước thải sinh hoạt tại các khu vực đông dân cư, khu
sản xuất làng nghề; xây dựn
ử lý rác thải tập trung quy mô liên xã. Quan

tâm chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hân dân thực hiện
công tác xã hội hóa, đóng góp kinh phí để thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh
hoạt, trước mắt ưu tiên tại các khu vực đông dân cư, trục ven đường chính trên địa
bàn xã đến các địa điểm xử lý rác thải tập trung để đảm bảo công tác vệ sinh môi
trường nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt và nhân rộng các khu dân cư kiểu mẫu,
vườn mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để duy trì và nâng cao chất lượng
tiêu chí môi trường một cách thực chất và bền vững.
. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn hóa
Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan
có liên quan tổ
chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng văn hóa, thể thao và du lịch.
Chỉ đạo UBND các xã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy trì các công
trình đã được đầu tư xây dựng. Có kế hoạch để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa.
Trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu giúp UBND huyện công tác duy
trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16
Văn hóa.
. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc
Chủ trì, phối hợp với các ơ
c xã có liên quan tổ
chức thực hiện, theo dõi, đánh giá đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao độ
hướng gắn với việc làm, đào tạo nghề theo địa chỉ để đa dạng
nguồn thu nhập cho lao động.
Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo nghề, triển khai có hiệu quả
Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Phụ trách tiêu chí
số 11 Hộ nghèo
Môi trường
ủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xây
dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong bảo
vệ môi trường và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông
thôn mới
Tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất
kinh doanh để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường cũng như
hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn thiện hồ sơ về bảo vệ môi trường cũng
như tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Tuyên truyền, vận động người dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà,
chỉnh trang nhà cửa, vườn, nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh; mỗi gia đình tự xây dựng
hố để thu gom, phân loại rác. Tại các thôn vận động người dân thường xuyên chỉnh
trang, dọn đẹp đường làng ngõ xóm Xanh Sạch Đẹp.
Trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu giúp UBND huyện công tác duy trì
và nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về Môi trường.
Văn phòng HĐND

UBND huyện

Chủ trì, phụ trách chỉ tiêu 17.8 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
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5. Phòng Kinh tế

Hạ tầng

hối hợp thực hiện chỉ tiêu 17.8 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.
– Kế hoạch
Chủ trì, phụ trách tiêu chí số 13 Hình thức tổ chức sản xuất. Thực hiện
soát, đánh giá tất cả các hợp tác xã tại các xã đã về đích nông thôn mới, các xã đã
đạt tiêu chí số 13 từ đó có kế hoạch giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, hoạt động
hình thức.
Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX mới thành lập đảm bảo theo đúng quy định.
òng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đôn đốc các cơ quan, ban ngành và UBND các xã triển khai thực hiện tốt
giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong thực hiện duy trì
cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ
được giao.
Giúp việc cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai
thực hiện các nội dung liên quan đến duy trì và nâng cao một số tiêu chí tại các xã
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016
Chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện
các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành, gắn với việc thực
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả;
Phụ trách các chỉ tiêu 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch
theo quy định, phối hợp thực hiện chỉ tiêu 17.8 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
mới huyện.

hỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

Chỉ đạo toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các thôn
trên địa bàn quản lý.
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thôn rà soát thực trạng các tiêu chí NTM;
rà soát đề án, quy hoạch, dự án cấp xã và cách thức tổ chức thực hiện; phân công
trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức và cá nhân gắn với việc kiểm tra, giám sát quá
trình thực hiện.
Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; huy
động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư kết hợp với nguồn kinh phí được hỗ trợ
để thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch được
UBND huyện phê duyệt

. Đối với các đã xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016
Tăng cường, phát huy vai trò của các thành viên Ban hỉ đạo, Ban uản lý
trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân tham gia
xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xây
dựng khu dân cư kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; xây dựng môi trường xanh,
sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phối hợp thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy chế sử dụng,
duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được xây dựng góp phần phát huy tối đa công
năng, hiệu quả sử dụng của các
Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới; nhân
rộng các mô hình tiêu biểu, có hiệu quả tại các xã nông thôn mới khác trên địa bàn
huyện, tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện
g cao một số tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện
Văn Quan giai đoạn 2016
Nơi nhận:

UBND tỉnh
Đ
ỉnh
Văn phòng Đ ều ối XDNTM tỉnh;
, TT HĐND huyện
PCT UBND huyện;
BCĐ NTM huyện;
ện
Lưu: VT, VPĐP
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PHÓ CHỦ TỊCH
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