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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng tại buổi kiểm tra tình 
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Ngày 14/02/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi 
kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định. 
Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao 
thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền 
thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục 
Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
mới tỉnh. Về phía huyện Tràng Định có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, thành 
viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn 
thuộc xã Cao Minh và một số thành phần khác có liên quan. 
 Sau khi thăm mô hình trồng quế và trồng cây đầu xuân, Đoàn kiểm tra đã 
làm việc tại trụ sở UBND xã Cao Minh, nghe lãnh đạo xã, lãnh đạo UBND huyện 
Tràng Định báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới, ý kiến tham gia của các 
thành viên Đoàn. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung: 
Cao Minh là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xa trung 

tâm, mặt bằng trình độ dân trí còn thấp, tập quán canh tác lạc hậu, tuy nhiên sau 
khi được tỉnh lựa chọn là 01 trong 05 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 đã có sự chuyển biến rõ 
nét. Chỉ trong thời gian ngắn số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm mạnh, số lượng 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hoàn thành tăng nhanh qua các năm. Đến 
thời điểm hiện nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được kết 
quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền xã, huyện; 
sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là sự tham gia 
vào cuộc tích cực của Nhân dân trên địa bàn. UBND tỉnh biểu dương ghi nhận, 
đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo xã, huyện, các sở, ngành, cơ quan 
liên quan; đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của đội ngũ các Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn và toàn thể Nhân dân xã Cao Minh trong suốt thời gian qua. 

2. Mục tiêu, một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới 
Năm 2019 xác định là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị 

quyết Đại hội đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Vì vậy lãnh đạo 
huyện, xã cần xác định, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Cao Minh đạt chuẩn 



 2

nông thôn mới trong năm 2019 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên trong tổ chức thực 
hiện cần linh hoạt, tránh chủ quan, duy ý chí; quán triệt tinh thần chỉ đạo xây 
dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, không nóng vội, áp đặt hoàn thành bằng 
mọi giá; xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng cân đối 
nguồn lực của Nhà nước cũng như sức đóng góp của Nhân dân nhằm bảo đảm 
tính bền vững, tránh huy động quá sức dân.  

Để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới đề ra, yêu cầu UBND 
huyện Tràng Định, UBND xã Cao Minh và các sở, ngành, cơ quan liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau: 

a) Huyện tiếp tục quan tâm công tác huy động các nguồn lực phục vụ xây 
dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai; thực hiện lồng ghép các 
nguồn vốn đầu tư trên địa bàn để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng. 

b) Tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập, đời sống nhân dân; chú trọng thay đổi tập quán, phương thức sản xuất 
cũ, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để giải phóng sức lao động, nâng cao 
giá trị sản phẩm.  

Đối với việc phát triển cây quế:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành Đề án rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 
Theo đó cần rà soát, điều chỉnh hợp lý cơ cấu diện tích, vị trí, ranh giới các loại 
rừng để vừa bảo đảm thực hiện các mục tiêu chiến lược về bảo vệ và phát triển 
rừng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp theo 
định hướng phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. 

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 
nghiên cứu, đề xuất triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ về xây 
dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu quế bằng kinh phí sự nghiệp khoa học công 
nghệ của tỉnh và các nguồn hợp pháp khác, báo cáo UBND tỉnh trong quý 
II/2019. 

c) Lãnh đạo xã, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về môi 
trường nông thôn, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các thiết chế về y tế, văn 
hóa, giáo dục, thông tin và truyền thông. 

d) Huyện quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới toàn diện tại 
các xã để bảo đảm thực hiện các mục tiêu chung, đồng thời duy trì sự chỉ đạo tập 
trung cho 02 xã điểm năm 2019 để hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

đ) Đối với các tiêu chí cụ thể: Lãnh đạo xã Cao Minh, huyện Tràng Định 
quan tâm chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng 11 tiêu chí đã đạt; đồng 
thời có kế hoạch cụ thể để triển khai 08 tiêu chí còn lại phấn đấu đạt trong năm 
2019. Nội dung kế hoạch cần phải đảm bảo “05 rõ”, gồm: rõ thời gian, rõ chủ thể, 
rõ nội dung, rõ nguồn lực và phương pháp tổ chức thực hiện, rõ kết quả.  

Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ có liên quan để 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện; bên cạnh đó cần quan tâm chú 
trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông 
thôn mới, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân. 
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- Đồng ý về chủ trương triển khai công nghệ sử dụng tro bay kết hợp xi 
măng gia cố nền đất trên một số tuyến đường giao thông nông thôn theo đề xuất 
của Sở Giao thông vận tải. Sở có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tràng 
Định nghiên cứu, đề xuất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí số 02 về 
giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 

- Về nhà ở dân cư: Giao UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức các đợt quyên góp, vận động xã hội hóa để sớm xóa 03 nhà tạm, 
dột nát còn lại của xã Cao Minh trong năm 2019. 

- Về công tác cán bộ: Huyện, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo kiện toàn, nâng 
cao năng lực đội ngũ cán bộ xã Cao Minh để bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. 
Tuy nhiên quá trình thực hiện cần vận dụng linh hoạt theo thực tế địa phương, lấy 
tiêu chí về năng lực, uy tín lãnh đạo để xem xét, quyết định công tác cán bộ. 

e) Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn 
mới năm 2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan: KH&ĐT, TC, GTVT, 
  LĐ-TB&XH, NV, TT&TT, TN&MT, NN&PTNT, 
  KH&CN, XD, Cục Thống kê,  
- Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định; 
- UBND xã Cao Minh, huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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