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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc 
biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2019 – 2020 tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn 
khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông 
thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn 
xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa nội dung Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn tại 
Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển 
khai thực hiện trên địa bàn; ưu tiên các nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ ngân sách 
(Trung ương, địa phương), triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp huy động 
các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ 189 thôn của 18 xã biên giới đặc biệt khó 
khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020 đạt 
mục tiêu Đề án đề ra. 

2. Là cơ sở để các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện xây dựng 
kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trong phạm 
vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

II. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục tiêu chung đến hết năm 2020 

- Có ít nhất 100/189 thôn (chiếm 53%) được công nhận thôn đạt chuẩn nông 
thôn mới, trong đó năm 2019 có 22 thôn, năm 2020 có 78 thôn; bình quân 01 thôn 
trên địa bàn các xã biên giới đạt từ 11,5 - 12 tiêu chí (hiện trạng đến tháng 5/2019 
đạt 7,66 tiêu chí/thôn); cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp 
thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng 
phục vụ sản xuất); các thôn trong kế hoạch đều có mô hình sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa 
du lịch cộng đồng, mô hình mỗi xã một sản phẩm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo của các xã trong kế hoạch giảm ít nhất 5% (theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020); thu nhập của người 
dân tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015. Không còn xã dưới 10 tiêu chí. 

2. Chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2019 - 2020 

- Tiêu chí số 1 về Giao thông: Thực hiện xây dựng 60km đường giao thông 
trục thôn, ngõ xóm. Phấn đấu, hết năm 2020 có thêm 37 thôn đạt chuẩn tiêu chí, 
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nâng tổng số thôn đạt tiêu chí lên 135/189 thôn chiếm tỷ lệ 71,4%. 

- Tiêu chí số 2 về Thuỷ lợi: Tập trung ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp, 
kiên cố khoảng 20 km kênh mương, 10 công trình thủy lợi các loại; phấn đấu hết 
năm 2020 có thêm 37 thôn đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí lên 
176/189 thôn, chiếm tỷ lệ 93,1%.  

- Tiêu chí số 3 về Điện: Tiếp tục hoàn thiện và phát triển đồng bộ hệ thống 
lưới điện đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống của người dân khu vực biên giới. 
Phấn đấu, hết năm 2020 có thêm 15 thôn đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt 
tiêu chí lên 179/189 thôn, chiếm tỷ lệ 94,7%. 

- Tiêu chí số 4 về Cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục quan tâm đầu tư xây 
dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở tại các thôn trên địa bàn 18 
xã biên giới. Phấn đấu, hết năm 2020 hoàn thành 91 thôn đạt chuẩn về cơ sở vật 
chất văn hóa, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí lên 116/189 thôn, chiếm tỷ lệ 
61,4%. 

- Tiêu chí số 5 về Thông tin và Truyền thông: Tăng cường hỗ trợ cho 18 xã 
biên giới cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Phấn đấu hết 
năm 2020 có thêm 12 thôn đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí 
lên 151/189 thôn, chiếm tỷ lệ 79,9%. 

- Tiêu chí số 6 về Nhà ở dân cư: Phấn đấu có thêm 54 thôn đạt chuẩn tiêu 
chí, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí lên 170/189 thôn, chiếm tỷ lệ 89,9%. 

- Tiêu chí số 7 về thu nhập: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ở khu vực nông thôn phù hợp; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo 
hướng phát triển cây, con thế mạnh, chủ lực gắn với thực hiện Chương trình 
OCOP, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2020, có thêm 77 
thôn đạt chuẩn về tiêu chí thu nhập, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí lên 
101/189 thôn, chiếm  tỷ lệ 53,4%. 

- Tiêu chí số 8 về Hộ nghèo: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên; có thêm 61 
thôn đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí lên 
119/189 thôn, chiếm tỷ lệ 63%.  

- Tiêu chí số 9 về Lao động có việc làm thường xuyên: Tiếp tục quan tâm 
tư vấn học nghề và việc làm; phát triển chương trình đào tạo; xây dựng các mô 
hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn. Phấn đấu có thêm 10 thôn 
đạt chuẩn về tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí lên 187/189 thôn, 
chiếm tỷ lệ 98,9%.  

- Tiêu chí số 10 về Tổ chức sản xuất: Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt 
động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã hiện có theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Phấn 
đấu hết năm 2020 có thêm 90 thôn đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt tiêu 
chí là 104/189 thôn, chiếm tỷ lệ 55%. 

- Tiêu chí số 11 về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo các cấp trên địa bàn các xã biên giới. Phấn đấu có thêm 
26 thôn đạt chuẩn về tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt chuẩn tiêu chí là 162/189 
thôn, chiếm tỷ lệ 85,7%.  
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- Tiêu chí số 12 về Y tế: Phấn đấu hết năm 2020 có thêm 15 thôn đạt chuẩn 
tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí là 167/189 thôn, đạt tỷ lệ 88,4%. 

- Tiêu chí số 13 về Văn hóa: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải 
trí của người dân khu vực nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu, 
hết năm 2020 có thêm 64 thôn đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí 
văn hóa là 131/189, chiếm tỷ lệ 69,3%. 

- Tiêu chí số 14 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; nâng 
cao nhận thức của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu hết năm 2020 có thêm 92 thôn đạt chuẩn tiêu 
chí, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí là 104/189 thôn, chiếm tỷ lệ  55%. 

- Tiêu chí số 15 về Hệ thống chính trị: Triển khai xây dựng củng cố hệ 
thống chính trị, phấn đấu hết năm 2020 có 116/189 thôn đạt tiêu chí, chiếm tỷ lệ 
61,4%. 

- Tiêu chí số 16 về Quốc phòng và An ninh: Đẩy mạnh thực hiện phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 
kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Phấn đấu hết năm 2020 có thêm 29 thôn 
đạt chuẩn, nâng tổng số đạt tiêu chí là 156/189 thôn, chiếm tỷ lệ 82,5%. 

III. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN  

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019-2020.  

2. Phạm vi thực hiện: 189 thôn của 18 xã biên giới đặc biệt khó khăn theo 
Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các nội dung hỗ trợ trực tiếp 

- Nhóm nội dung về phát triển sản xuất: Hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 
phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; tổ chức nhân rộng những mô hình 
phát triển các sản phẩm đặc trưng, các mô hình phát triển cây, con chủ lực thế 
mạnh của địa phương, mô hình chế biến nông lâm sản là lợi thế gắn với thực hiện 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

- Hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu, gồm: Công trình giao thông, thủy lợi, 
cấp nước sinh hoạt nông thôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa, trường 
học, hệ thống thu gom và xử lý rác thải... 

2. Các nội dung lồng ghép 

- Lồng ghép có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới với các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các Chương trình hỗ trợ có 
mục tiêu khác và các chương trình dự án khác có cùng đối tượng trên địa bàn để 
đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã biên giới nhằm phục vụ phát triển 
sản xuất, lưu thông hàng hóa và nhu cầu sinh hoạt của người dân (điện, đường 
trục thôn; đường ngõ xóm; công trình về bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất văn 
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hóa cơ sở…), từng bước nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho người dân trên 
địa bàn các xã biên giới. 

- Lồng ghép tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng cho Ban phát triển 
thôn, người có uy tín trong cộng đồng. 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mô hình, yêu cầu cụ thể và 
phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

V. NGUỒN VỐN, CƠ CHẾ HUY ĐỘNG 

1. Tổng nhu cầu các nguồn vốn thực hiện: 366.000 triệu đồng, gồm: 

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
126.900 triệu đồng, trong đó:  

+ Nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới năm 2019: 51.290 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới năm 2020: 69.130 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng 
năm phân bổ: 6.480 triệu đồng. 

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2020 là 12.000 triệu đồng. 

- Vốn địa phương (Ngân sách tỉnh và Ngân sách huyện) lồng ghép thực hiện 
từ nguồn vốn theo Nghị quyết 03, đề án giao thông nông thôn, nguồn thu sử dụng 
đất và các nguồn vốn khác: 10.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 200.000 triệu đồng.  

- Huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện (doanh nghiệp, cộng 
đồng và người dân...): 17.100 triệu đồng. 

2. Về cơ chế huy động: Các nội dung được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách 
trung ương phải có sự tham gia đối ứng của cộng đồng bằng hiến đất, ngày công 
lao động hoặc tiền mặt... trên nguyên tắc tự nguyện. Khuyến khích các địa 
phương áp dụng hình thức thực hiện giao các công trình nhỏ, phù hợp cho người 
dân và cộng đồng dân cư trực tiếp đảm nhận thi công, đảm bảo phát huy tối đa nội 
lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm 
chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới theo kế hoạch đề ra, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển 
kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã biên giới; tiếp tục 
phát huy có hiệu quả vai trò chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở, cộng đồng dân cư 
và người dân trong thực hiện Chương trình.  

2. Về tuyên truyền, vận động: Các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội 
tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện tích cực triển khai thực hiện gắn với Phong trào thi 
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đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” theo hướng cụ thể, phát huy có hiệu quả vai trò chủ động, sáng tạo của cấp 
cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân trong thực hiện Chương trình; tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng tại các thôn trên địa 
bàn 18 xã biên giới; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí 
thuộc về trách nhiệm của cộng đồng dân cư. 

3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội 

- Ngân sách trung ương tập trung hỗ trợ các công trình hạ tầng thiết yếu phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện sống trực tiếp cho người 
dân; 

- Phát huy nội lực, có cơ chế chính sách phù hợp huy động các nguồn lực xã 
hội, kết hợp lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung 
ương và các tổ chức quốc tế, coi trọng và phát huy phương thức “dân làm, Nhà 
nước hỗ trợ” để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh việc phân cấp, giao cho cộng đồng và người dân trực tiếp thực 
hiện các công trình của thôn có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo quy 
định tại các Nghị định của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 
2020 (Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 và Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018). 

4. Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân 

- Các cấp, các ngành, UBND các huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện có 
hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các xã chú trọng xây dựng và 
triển khai thực hiện các dự án thành phần về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập 
cho người dân một cách hiệu quả và bền vững; mỗi huyện, mỗi xã cần phải xác 
định được những sản phẩm, ngành nghề chủ lực, thế mạnh của mình, từ đó có giải 
pháp và lộ trình cụ thể để chỉ đạo thực hiện gắn với phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất phù hợp, các mô hình liên kết theo định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

- Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế do cộng đồng, thôn, bản đề xuất, 
phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng. Tổ chức triển khai có 
hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã trong kế 
hoạch. 

5. Về xây dựng văn hoá - giáo dục - y tế - môi trường 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông 
thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn và nhân rộng các mô hình về 
phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc. 
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- Duy trì các xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, học 
nghề đạt 100%; tăng cường mở các lớp đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các xã. 

        - Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho 
nhân dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, 
chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác 
sỹ xã; từng bước đầu tư nâng cấp và xây mới các trạm y tế xã đạt chuẩn theo tinh 
thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị.  

- 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, 3 an toàn”;  
khuyến khích xây dựng mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản làm vệ sinh môi trường 
tại các thôn nhằm khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu 
vực nông thôn; tuyên truyên, vận động nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

6. Về xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia; quan 
tâm tổ chức xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự bảo vệ về an 
ninh trật tự ở cộng đồng dân cư. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, đảm bảo 
an ninh trật tự nông thôn, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 
bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội không để xảy ra các vụ việc kéo dài, hình 
thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. 

7. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 
cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp theo Chương trình khung tập huấn, bồi 
dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020, tập trung lựa 
chọn những chuyên để thiết thực, cụ thể, có biên tập, điều chỉnh phù hợp với điều 
kiện cụ thể của tỉnh, huyện, xã, thôn để triển khai thực hiện, đi sâu vào các nội 
dung như: Bồi dưỡng kiến thức về công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành; hướng 
dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tiêu chí nông thôn mới, Bộ tiêu chí thôn 
thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; kỹ năng tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực; 
phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới... 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

- Có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu toàn diện các nội dung Chương trình 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các thôn, xã trong Kế hoạch cho UBND, 
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để chỉ đạo, triển khai thực 
hiện Chương trình có hiệu quả; kết nối hoạt động kiểm tra, hướng dẫn của các Sở, 
ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn 
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vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị với tỉnh kịp thời giải quyết. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, theo dõi, chỉ đạo 
và hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch; tổ chức các lớp đào tạo nghề 
cho lao động ở thôn gắn với các mô hình, dự án phát triển sản xuất cụ thể và 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm; lồng ghép các nội dung tổ chức các lớp tập 
huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thành viên Ban phát 
triển thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tiến hành tổng kết, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các 
tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai, thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, 
ngành liên quan cân đối, ưu tiên nguồn vốn ngân sách của các Chương trình mục 
tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu trung hạn giai đoạn 2016 - 
2020 và hàng năm để hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới theo nội dung Kế 
hoạch.   

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có 
liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh bổ sung vốn hỗ trợ các xã thuộc phạm vi 
của Kế hoạch. 

4. Các sở, ngành có liên quan: Tăng cường phối hợp với UBND các huyện 
chỉ đao, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành 
quản lý; hướng dẫn cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo 
lĩnh vực được phân công. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, xã trong phạm vi Kế hoạch:  

- Khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, đánh giá 
thực trạng của các thôn thuộc các xã trong phạm vi Kế hoạch đề làm cơ sở xây 
dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 

- Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành mục tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí thuộc phạm vi Kế hoạch; ưu tiên bố 
trí nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới cho thực hiện Kế hoạch; chủ động lồng ghép nguồn vốn của 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án 
khác, cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch. 

- Phân công thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra giám sát, tổng hợp 
tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
Chương trình; tăng cường bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết cho các xã thuộc 
phạm vi Kế hoạch. 

7. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm thường xuyên cập 
nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói 
chung và các xã biên giới nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và 
các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào thực hiện phong trào thi đua “Lạng 
Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” gắn 



8 

với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” 
từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch. 

Căn cứ các nội dung kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, 
UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai 
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra./. 

 

 
Nơi nhận:                                                          
- Thường trựcTỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                    
- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 
- Các Sở, ban ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, 
 Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng CM, TH-CB;                                                    
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

       KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 
                

 
 
 

        Hồ Tiến Thiệu 
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