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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công  

               

 Ngày 14 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 

cấp sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưṇg nông thôn mới 7 

tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại và đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ 

sở UBND tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, 

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Bộ 

Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Cục Thống kê, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh 

Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện một số chủ 

đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng 

giao thông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, 

Hội đồng nhân dân, UBND, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội 

liên quan. Điểm cầu cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã,; 

các tổ chức chính trị - xã hội, công chức, cấp xã có liên quan đến công tác xây 

dựng nông thôn mới; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo sơ 

kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải 

pháp các tháng còn lại năm 2020; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ, giải 

pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, 

cơ quan tỉnh, các huyện, xã tham dự Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá, nhận định các yếu tố thuận lợi, khó khăn chung ảnh hưởng 
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đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2020: 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết, dịch bệnh có nhiều diễn 

biến phức tạp: ngày 24 và 25/01/2020 (tức ngày 30 và Mồng 01 Tết Nguyên đán 

Canh Tý) trên địa bàn 10/11 huyện, thành phố của tỉnh có mưa, dông lốc kèm 

theo mưa đá gây ra thiệt hại lớn về nhà ở của Nhân dân  (khoảng 50 tỷ đồng); từ 

tháng 02/2020 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (đến nay 

tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 4 ca dương tính) đã tác động tiêu cực đến đời sống, 

phát triển sản xuất; nhiều người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn bị 

mất việc làm, giảm thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, từ đó đã làm giảm 

sức đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp cho Chương trình xây dựng nông 

thôn mới. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2016-2020, các cấp ủy 

đảng phải dành thời gian cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, đội 

ngũ cán bộ trước và sau Đại hội có nhiều biến động do đó đã phần nào ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, cũng như tình hình thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công.  

Bên cạnh khó khăn, việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cũng có những thuận lợi nhất 

định: Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thực hiện hơn 10 

năm, các cấp các ngành đã có kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện; 

nhận thức của Nhân dân về Chương trình đã được nâng lên; công tác chuẩn bị 

đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới đã 

được tỉnh chỉ đạo thực hiện từ cuối năm 2019, việc phân bổ vốn thực hiện 

Chương trình sớm hơn những năm trước; các phong trào thi đua lập thành tích 

chào mừng Đại hội đảng các cấp gắn xây dựng nông thôn mới được tổ chức sâu 

rộng, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ thực hiện 

xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 7 

tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại năm 2020. 

a) Kết quả đạt được 

Năm 2020 mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đặt ra là: 

có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới toàn tỉnh lên 65 xã (theo số liệu đơn vị hành chính cấp xa ̃sau khi sáp nhâp̣), 

trong đó có 03 xã đặc biệt khó khăn; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân từ 

11,5-12 tiêu chí/xã; các huyện tiếp tục chỉ đạo xã điểm đặc biệt khó khăn (do 

cấp huyện lựa chọn) để đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên; mỗi huyện 

chỉ đạo xây dựng thành công và quyết định công nhận được từ 2-3 khu dân cư 

kiểu mẫu; có 100/189 thôn của 18 xã biên giới, đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn 

nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 53%; 

mỗi huyện lựa chọn 01 xã đã đạt chuẩn để chỉ đạo điểm xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, năm 2020 phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao); tiếp tục chỉ đạo 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã 

Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) để xây 
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dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 

12,5 - 13 tiêu chí. 

Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành đã có 

nhiều nỗ lực cố gắng, chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những 

ngày đầu năm, do đó kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến nay đạt 

được là khá tích cực, khẩn trương, tiến bộ hơn các năm trước, toàn tỉnh đã có 

04/13 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm đạt 19 tiêu chí, bình quân tiêu chí/xã đối 

với 13 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm đạt 15,46 tiêu chí; đánh giá khả năng 

cao cuối năm toàn tỉnh sẽ có thêm 13 xã nông thôn mới, các chỉ tiêu kế hoạch 

tỉnh đặt ra tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 sẽ hoàn thành nếu 

các cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu nỗ lực như thời gian vừa qua. 

b) Hạn chế, yếu kém 

- Công tác chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai chương trình xây dựng 

nông thôn mới tại các xã không phải xã điểm về đích năm 2020 chưa được quan 

tâm đúng mức, tiến độ chậm, không có chuyển biến rõ nét.  

- Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu 

chí thuộc về trách nhiệm của cộng đồng dân cư chưa thực sự hiệu quả, nhiều nơi 

chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn 

mới. 

- Công tác triển khai xây dựng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và 

các mô hình phát triển sản xuất do các xã làm chủ đầu tư còn rất chậm; một số xã 

vẫn còn lúng túng trong việc lựa chọn mô hình, dự án phù hợp (các mô hình phát 

triển sản xuất do các xã làm chủ đầu tư hiện chủ yếu mới đang trong quá thẩm 

định phê duyệt chưa triển khai thực hiện).  

- Việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu, vườn mẫu chưa được quan tâm chỉ đạo thực sự, nhiều xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới chưa xây dựng kế hoạch để thực hiện nâng cao tiêu chí 

theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tiến độ chỉ đạo xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn biên giới đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm so với 

yêu cầu, chất lượng chưa cao, chưa thực sự bền vững. 

c) Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình các tháng còn lại năm 2020 

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục xác định quan điểm chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới là toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm để rút ngắn 

khoảng cách giữa các xã khó khăn và xã có điều kiện thuận lợi để mọi người dân 

đều được hưởng thành quả từ Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. 

Đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được khống chế, ổn định, 

UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp, hợp tác xã và 

Nhân dân trên địa bàn cần tập trung tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm 

an sinh xã hội, xác định thực hiện Chương xây dựng nông thôn mới là động lực 

thúc đẩy kinh tế - xã hội, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

(1) Tiếp tục tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người 
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dân, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động, vào cuộc thực hiện phát triển tổ chức 

sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, cải tạo môi trường, đường làng 

ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. 

(2) Các cơ quan, sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND 

các xã rà soát kỹ lại kết quả đã đạt được, chưa đạt được trong thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, chỉ rõ cụ thể tiêu chí nào, chỉ 

tiêu nào chưa đạt; tiêu chí, chỉ tiêu nào đã đạt cần duy trì và nâng cao từ đó xây 

dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hết sức cụ thể bảo đảm rõ người làm, thời gian 

hoàn thành để tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu 

đến hết năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới đã đề ra tại Kế 

hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh. 

Đối với 13 xã phấn đấu về đích 2020, khẩn trương rà soát, đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là các tiêu chí thuộc về trách 

nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư như: tiêu chí văn hóa, môi trường, phát 

triển sản xuất, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo…; đối với các tiêu chí đã đạt, các 

huyện chỉ đạo xã tiến hành rà soát, chủ động thực hiện các bước đánh giá, thẩm 

định tiêu chí theo quy định. 

(3) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư 

thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chậm nhất đến ngày 31/8/2020 

toàn bộ các công trình khởi công mới năm 2020 phải được khởi công xây dựng. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn có công trình khởi công mới không đáp ứng 

được tiến độ trên chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

(4) Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện các giải pháp, tiếp tục vận động Nhân dân đẩy mạnh phong trào làm 

đường giao thông nông thôn. Trường hợp các huyện, thành phố còn nhu cầu bổ 

sung xi măng cho giao thông nông thôn thì chủ động liên hệ, báo cáo Sở Giao 

thông vận tải để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

(5) Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, 

thành phố tăng cường công kiểm tra, đôn đốc, bám sát địa bàn được phân công 

phụ trách. Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo huyện, xã kiểm 

điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi đơn vị được giao phụ trách không đạt mục 

tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020, nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại năm 2020 

a) Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân 

Năm 2020, trên cơ sở số vốn đầu tư công trung ương giao và dự kiến khả 

năng nguồn thu ngân sách tỉnh, tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 

theo dự án tới các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thực hiện với tổng số là 3.260,6 tỷ 

đồng. Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai 

thực hiện, đến nay một số nguồn đã giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn. Tuy 

nhiên bên cạnh đó còn có một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, có 

nguồn chưa giải ngân; một số nguồn vốn giải ngân rất chậm như: chương trình 
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mục tiêu quốc gia, vốn vay ODA, vốn chuyển nguồn năm 2019 sang năm 

2020... nguyên nhân do: năng lực một số chủ đầu tư yếu, lúng túng trong các 

khâu chuẩn bị dự án, một số dự án giải phóng mặt bằng chậm, chưa có sự vào 

cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương... 

b) Nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các 

tháng còn lại năm 2020: 

(1) Yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, cụ thể là đồng chí Bí thư, 

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp vào cuộc đôn đốc công tác giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm kiểm điểm trước cấp trên 

trực tiếp nếu để xảy ra chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020.  

 (2) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án đã được phân bổ, 

bố trí vốn năm 2020 tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy 

nhanh tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo. Đối 

với các dự án khởi công mới trong năm 2020, yêu cầu chậm nhất đến ngày 

31/8/2020 phải hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng. 

Năm 2020 sẽ đưa tiêu chí về giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí đánh 

giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Cơ quan đơn vị nào không bảo đảm tỷ 

lệ giải ngân theo chỉ đạo, phải điều chuyển vốn cho đơn vị khác, địa phương 

khác thì tập thể cơ quan, đơn vị và người đứng đầu sẽ được xem xét ở mức độ 

không hoàn thành nhiệm vụ. 

(3) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, hằng tháng tổ chức họp 

chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công để đôn đốc các chủ đầu tư có 

tỷ lệ giải ngân thấp; chậm nhất ngày 25/9/2020 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

phương án điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án khác có 

nhu cầu để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt 60% trở lên theo đúng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

(4) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hằng tháng tổng hợp tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư để thực hiện công khai trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh. 

(5) Báo Lạng Sơn, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh tăng cường công 

tác thông tin, tăng thời lượng, chuyên mục, chuyên đề về công tác giải ngân vốn 

đầu tư công để qua đó giám sát, biểu dương đơn vị thực hiện tốt, công khai rộng 

rãi những đơn vị thực hiện yếu kém. 

4. Về các kiến nghị, đề xuất: 

- Đối với kiến nghị của UBND xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc liên quan đến 

tuyến đường Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ và một số tuyến đường 

khác: giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 

các dự án đang triển khai thực hiện; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thủ tục đầu tư 
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đối với các tuyến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để 

triển khai thực hiện trong kế hoạch trung hạn 2021-2025. 

- Đối với kiến nghị của UBND huyện Chi Lăng về đẩy nhanh tiến độ lắp 

đặt hệ thống truyền thanh xã để đạt chuẩn chỉ tiêu 8.3 thuộc tiêu chí số 8 thông 

tin và truyền thông: yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển 

khai bảo đảm tiến độ về đích nông thôn mới của các xã năm 2020. Từ năm 2021 

trở đi, Sở cần có kế hoạch triển khai sớm ngay từ đầu năm để góp phần đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. 

Đối với kiến nghị sớm thực hiện việc phân tích mẫu nước sạch xã Y Tịch 

phục vụ đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: yêu cầu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc khẩn 

trương thực hiện.  

Đối với kiến nghị hỗ trợ đầu tư hệ thống điện nông thôn: giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương, Điện lực 

Lạng Sơn xem xét, chủ động xử lý các nội dung theo quy định; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

- Về kiến nghị hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho Ủy ban MTTQ cấp xã 

thực hiện công tác tuyên truyền về nông thôn mới: kinh phí tuyên truyền hằng 

năm đã được phân bổ trực tiếp cho UBND các xã, yêu cầu các huyện, thành phố 

chỉ đạo phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả. 

- Về kiến nghị của Ủy ban MTTQ trong công tác phối hợp lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: 

yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, xã chủ động, nghiêm túc 

thực hiện tốt công tác phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung về xây dựng 

nông thôn mới./.   
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan tham dự; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- HĐND, UBND các huyện thành phố  

  (phổ biến đến xã, phường, thị trấn); 

- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn, Điện lực Lạng Sơn;   

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Phạm Hùng Trường  
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