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xã Thiện Long và huyện Bình Gia 

 
 

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Thiện Long 

và huyện Bình Gia. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận 

tải, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và 

Văn phòng UBND tỉnh. Về phía huyện Bình Gia có đồng chí Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Bình Gia, xã Thiện Long và các thành phần liên quan trực tiếp đến xây 

dựng nông thôn mới của huyện, xã. 

Sau khi kiểm tra thực tế mô hình trồng Quế, chưng cất tinh dầu Quế, chăn 

nuôi bò 3B, tiến độ thi công công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung 

học cơ sở, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Thiện Long, Đoàn kiểm 

tra đã họp, nghe Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, Lãnh đạo UBND xã Thiện 

Long báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã 

và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự làm việc. Kết thúc buổi làm việc, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của UBND 

huyện Bình Gia, xã Thiện Long trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố 

trí thành phần làm việc đầy đủ theo đúng yêu cầu của tỉnh.  

Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới năm 2021 chưa được Trung ương phân bổ, nhưng với sự chủ động, quyết 

tâm của cấp ủy, chính quyền huyện, xã, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Bình Gia, xã Thiện Long vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác 

chỉ đạo có sự linh hoạt, chủ động, kịp thời, đi vào nền nếp; ngay từ đầu năm huyện 

đã ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, 

rõ trách nhiệm, có giải pháp huy động, lồng ghép nguồn lực hợp lý, hiệu quả, huy 

động Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất, góp tiền mặt với tổng giá trị trên 1,8 

tỷ đồng, tổng nguồn lực lồng ghép, huy động được trên 38 tỷ đồng… Xã Thiện 

Long là xã vùng III, đặc biệt khó khăn, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa 

bàn đã mạnh dạn đăng ký, có quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt chuẩn nông 
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thôn mới năm 2021, đến nay xã đã đạt 9/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mặc dù 

chưa đạt song đều có kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện để đạt chuẩn trong năm 

2021. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, 

cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Gia, xã Thiện Long 

trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, biểu dương, thì 

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Gia, xã Thiện Long còn một số 

hạn chế cần khắc phục đó là: tiến độ thực hiện các tiêu chí nhìn chung còn chậm, 

nhất là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân như: môi trường, làm 

đường làng, ngõ xóm, Nhà văn hóa thôn, phát triển sản xuất; bình quân tiêu chí/xã 

đạt thấp hơn so bình quân chung toàn tỉnh khoảng gần 02 tiêu chí, trong khi đó một 

số huyện khác có điều kiện tương tự nhưng tỷ lệ bình quân tiêu chí/xã đạt cao hơn 

bình quân chung toàn tỉnh, qua đó thể hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, xã 

còn có hạn chế nhất định, cần được xem xét, đánh giá để có giải pháp khắc phục. 

2. Để đạt mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 đề ra, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Bình Gia, xã Thiện Long, 

trong các tháng còn lại của năm 2021 tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ trong tâm sau: 

2.1. Đối với UBND huyện Bình Gia: 

- Tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm đạt mục tiêu 

kế hoạch năm 2021 đề ra, đặc biệt phải đạt mục tiêu đưa xã Thiện Long đạt chuẩn 

nông thôn mới, xã Tân Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn toàn huyện, 

quan tâm ưu tiên, giành nhiều thời gian hơn đối với các xã điểm phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới năm 2021. 

- Chỉ đạo, rà soát, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt trong 

kế hoạch năm 2021, xây dựng kế hoạch với lộ trình, giải pháp cụ thể để đôn đốc, 

tập trung chỉ đạo bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Quan tâm chỉ đạo việc duy trì, nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt ở các xã đã được công nhận và việc nâng tiêu chí 

ở các xã không đươc̣ choṇ làm điểm, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu… 

tránh tư tưởng đã đạt, được công nhận đaṭ chuẩn là hết nhiệm vụ, buông xuôi dẫn 

đến mất tiêu chí, giảm hiệu quả chương trình. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp cùng các xã điểm phấn đấu đạt 

chuẩn năm 2021, khẩn trương lập hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định, công nhận đối 

với các tiêu chí đã đạt. Việc thẩm định, đánh giá các tiêu chí phải được thực hiện 

một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, thực chất, cương quyết tránh việc 

thẩm định, đánh giá qua loa, vì thành tích “ép” đạt, “vớt” tiêu chí. Đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng trường học, nhà văn hóa, đường giao 

thông nông thôn, đến tháng 11/2021 phải cơ bản hoàn thành để phục vụ công tác 

thẩm định, công nhận. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan thẩm quyền 

đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học, điểm trường 
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để bảo đảm đủ điều kiện phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định công nhận đạt tiêu 

chí theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào Chương 

trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã bằng những việc làm cụ thể 

như: hiến đất, đóng góp ngày công, tiền, vật chất... Phát huy vai trò chủ thể của 

người dân trong xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể thực hiện và là 

người trực tiếp hưởng lợi từ Chương trình. Khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào quê 

hương, phát động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

- Chỉ đạo cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức phát động chiến 

dịch tuyên truyền, vận động, Huyện đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ 

chức lực lượng xung kích, tình nguyện trực tiếp xuống địa bàn xã, thôn, xóm hỗ trợ 

người dân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn, nhà ở, làm 

đường giao thông ngõ xóm…để tạo phong trào, thay đổi nhận thức, thói quen sinh 

hoạt, dần hình thành rõ nét bộ mặt xã nông thôn mới, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

2.2. Đối với xã Thiện Long:  

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xã tập trung cao độ, huy động cả hệ 

thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được 10/19 tiêu chí chưa đạt, đặc 

biệt quan tâm đến các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân, trách nhiệm của 

cấp ủy, chính quyền cơ sở phải vận động như: làm đường giao thông ngõ xóm, 

đường trục thôn, xóa nhà tạm, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập, giảm hộ nghèo…    

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giám sát cộng đồng đối với các công 

trình xây dựng hạ tầng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, phục vụ tốt nhu 

cầu, mục đích sử dụng của địa phương; rà soát, đánh giá lại tỷ lệ hộ nghèo bảo đảm 

việc đánh giá đúng thực chất, công khai, minh bạch. 

- Tiếp tục phát huy lợi thế, thế mạnh địa phương, thúc đẩy kinh tế đồi rừng, 

quan tâm phát triển các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây bản địa để mang lại giá trị 

kinh tế cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ 

dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận, tham gia, hưởng lợi từ chính sách đặc thù của 

tỉnh theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025. 

3. Về các kiến nghị đề xuất: 

- Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí để xã Tân Văn hoàn thiện nội dung về tỷ lệ 

lao động qua đào tạo đạt 65%: năm 2021 tổng kinh phí thường xuyên thực hiện 
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đươc̣ Trung ương phân bổ 

cho tỉnh là 21.602 triệu đồng, UBND tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ 

cho các huyện, thành phố để thực hiện, trong đó dự kiến phân bổ 150 triệu/huyện, 

thành phố cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nguồn lực Trung ương 

phân bổ năm 2021 hạn chế, để đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu huyện chủ động lồng ghép 

các nguồn lực để thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, lồng ghép các nguồn 

vốn để hỗ trợ UBND huyện trong công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, tham 

mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

- Về kiến nghị hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới đối với các xã giai đoạn 2021-2030: giao Sở Xây dựng 

nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các huyện, thành phố thực hiện, 

hoàn thành trong tháng 9/2021. 

- Về kiến nghị lấy mẫu nước phân tích đánh giá phục vụ việc công nhận tiêu 

chí 17.1, hướng dẫn thực hiện các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn: giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện, bảo 

đảm kịp thời phục vụ công tác đánh giá, công nhận đạt các tiêu chí liên quan theo 

quy định. 

- Về kiến nghị sớm lắp đặt hệ thống loa truyền thanh đến các thôn trên địa bàn 

xã Thiện Long, di chuyển điểm bưu điện xã: giao Sở Thông tin và Truyền thông 

nghiên cứu, khẩn trương thực hiện lắp đặt hệ thống loa truyền thanh đến các thôn 

trên địa bàn xã Thiện Long, xong trong tháng 10/2021. UBND xã Thiện Long chủ 

động xây dựng nội dung tuyên truyền, bố trí, tập huấn, đào tạo cán bộ để tiếp nhận, 

vận hành ngay hệ thống sau khi được đầu tư, bàn giao, phát huy hiệu quả. Riêng đối 

với việc di chuyển điểm bưu điện xã, UBND xã phối hợp cơ quan chuyên môn của 

huyện, tính toán lộ trình di chuyển cho phù hợp, tránh ảnh hưởng đến việc đánh giá 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; UBND huyêṇ cần làm viêc̣ cu ̣thể 

với Bưu điêṇ tỉnh để thống nhất chủ trương, cách thức thưc̣ hiêṇ.  

- Về kiến nghị các Sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ xã Thiện 

Long hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện nông thôn mới: giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cơ quan thường trực thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh, đơn vị được giao phụ trách huyện Bình Gia theo Quyết 

định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh là đầu mối, phối 

hợp cùng các Sở, ban, ngành tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ huyện, xã theo yêu cầu./. 
                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự làm việc; 

- Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia; 

- UBND xã Thiện Long, huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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