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 Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022; UBND huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lãng 

năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU CHUNG, MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục tiêu chung 

 Xây dựng nông thôn mới năm 2022 nhằm chỉ đạo các cấp, các ngành triển 

khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ gắn với thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 16 xã.  

 Xác định những nhiệm vụ, giải pháp để đạt các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu 

của Chương trình để triển khai đồng bộ. Xây dựng phong trào rộng khắp, nâng 

cao chất lượng mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo đà phát triển kinh tế, tăng cường thiết chế 

văn hóa, quan tâm công tác y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng cán bộ, công 

chức trong hệ thống chính trị, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn 

thực phẩm, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

   Chỉ đạo triển khai Chương trình rộng khắp, huy động cả hệ thống chính trị 

và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu cụ thể sau: 

 - Phấn đấu toàn huyện đạt bình quân 14 tiêu chí/xã trở lên.Trong đó:  

 + Xã Trùng Khánh là xã điểm hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm.  

+ Số xã đạt 19 tiêu chí là 07/16 xã, chiếm 43,8%; 

+ Số xã đạt trên 10 tiêu chí là 4/16 xã, chiếm 25,0%; 

+ Số xã đạt 10 tiêu chí là 5/16 xã, chiếm 31,2%. 

- Xã nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu đến hết năm 2022 bình quân đạt 

7,5 tiêu chí/xã; duy trì và củng cố các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Hoàng Văn 

Thụ; tiếp tục thực hiện theo bộ tiêu chí NTM nâng cao tại các xã Tân Thanh, 

Bắc Hùng, Bắc Việt, Hoàng Việt, Tân Mỹ; phấn đấu xây dựng từ 01-02 sân thể 
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thao thôn/xã.  

 - Phấn đấu đạt chuẩn 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở lên. 

 - Phấn đấu thực hiện từ 2-3 vườn đạt chuẩn các tiêu chí vườn mẫu. 

 (Chi tiết tại biểu kèm theo). 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Năm 2022 đối với xã điểm lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện; đồng thời huy động 

lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, các xã 

có số tiêu chí đạt từ 10 -11 tiêu chí theo hướng lựa chọn các tiêu chí có tính lan 

tỏa, không cần nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách nhà nước, thuộc trách nhiệm 

của cộng đồng, dân cư để tạo tiền đề từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra.  

Đối với các tiêu chí giao chỉ tiêu thực hiện đạt trong năm yêu cầu UBND 

các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tiêu chí, phân công nhiệm vụ để 

triển khai thực hiện. Nhóm xã đã được công nhận chuẩn nông thôn mới, cùng 

với nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt tiếp tục thực 

hiện lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất 

lượng các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường nông thôn 

theo hướng thực chất và bền vững. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện theo 

hướng tập trung vào nội dung kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và công tác tuyên 

truyền, tập huấn, phổ biến các điển hình xây dựng nông thôn mới; chuyển mạnh 

nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các nội dung cụ thể của Chương trình cho Ban Chỉ đạo 

các xã chủ động triển khai thực hiện; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người 

dân và cộng đồng dân cư để người dân thực sự là chủ thể trong thực hiện phong 

trào xây dựng nông thôn mới;  

Thường xuyên thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ 

trách địa bàn, phụ trách các xã theo tinh thần chỉ đạo chung của huyện. 

2. Công tác tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND các xã thực 

hiện việc đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động theo hướng thiết 

thực, cụ thể tập trung vào những nội dung vận động nhân dân đổi mới tư duy, 

cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp 

sống, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, 

đẹp bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn; tăng cường việc tuyên 

truyền các cách làm hay, những điển hình tiên tiến, các mô hình phát triển sản 

xuất nâng cao thu nhập phù hợp với điều kiện của địa phương, tập trung tuyên 

truyền vận động người dân thực hiện các tiêu chí tốn ít kinh phí, tiêu chí dễ làm, 
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tiêu chí gần đạt, các chỉ tiêu, tiêu chí mà người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện 

như chỉ tiêu 2.2 và 2.3 của tiêu chí số 2 – Giao thông; tiêu chí số 9 – Nhà ở dân 

cư; tiêu chí số 16 – Văn hóa; tiêu chí số 17- Môi trường và An toàn thực phẩm.... 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy tối đa vai trò chủ thể 

của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.  

3. Công tác đào tạo, tập huấn 

Tiếp tục phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức 

cấp huyện, cấp xã và Trưởng Ban phát triển thôn, các thành viên Ban Phát triển thôn 

theo Chương trình khung mới được phê duyệt tại Quyết định 4072/QĐ-BNN-VPĐP 

ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 lớp tại huyện, 01 

lớp tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2022); cử cán bộ tham gia các lớp đào 

tạo chuyên sâu (Lớp đào tạo quản lý dự án và lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu; Lớp 

đào tạo nghiệp vụ giám sát cộng đồng,...) do tỉnh tổ chức; quan tâm đào tạo nghề phù 

hợp và gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất; tổ chức các đoàn đi công 

tác học tập mô hình xây dựng nông thôn mới trong và ngoài tỉnh. 

Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, qua đó 

nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong thực thi 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, đặc biệt là các xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời củng cố hoàn thành Tiêu chí số 18- Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật của các xã. 

4. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

Tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các 

nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, dự án hỗ 

trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. UBND các 

xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, vật liệu, đóng góp ngày 

công lao động thực hiện các công trình do nhà nước đầu tư; triển khai có hiệu 

quả Đề án phát triển giao thông nông thôn.  

- Tiêu chí số 02 (Giao thông): Tiếp tục thực hiện cứng hóa các tuyến 

đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm và nội đồng trên địa bàn các xã, các thôn trên 

cơ sở nhà nước hỗ trợ xi măng; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn tiêu chí 

(Trùng Khánh, Thụy Hùng), nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 11/16 xã, 

chiếm tỷ lệ 68,8%. 

- Tiêu chí số 03 (Thuỷ lợi): Tập trung ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp, 

kiên cố hóa, xây mới kênh mương, công trình thủy lợi các loại. Đẩy mạnh kiện 

toàn ban chỉ huy và các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

năm 2022 phấn đấu duy trì 16/16 xã đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi, đạt tỷ lệ 

100%. 
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- Tiêu chí số 04 (Điện): Tiếp tục triển khai Đề án cải tạo lưới điện hạ áp 

nông thôn theo phương châm dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Mục tiêu đến hết năm 

2022 có thêm 02 xã (Hồng Thái, Bắc La) đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn tiêu chí lên 16/16 xã, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tiêu chí số 05 (Trường học): Năm 2022, tiếp tục huy động các nguồn 

lực đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các trường học. Phấn đấu có 

thêm 01 xã Trùng Khánh đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí 

lên 07/16 xã, đạt tỷ lệ 43,8%. 

- Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa): Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn bản. Năm 2022, 

cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, phấn đấu có thêm 01 xã Trùng Khánh đạt 

chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 07/16 xã, 

đạt tỷ lệ 43,8%. 

- Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn): Đẩy mạnh việc xã 

hội hóa sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hệ thống chợ và cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn. Năm 2022, phấn đấu có thêm 01 xã Hội Hoan đạt chuẩn tiêu chí 

nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 15/16 xã đạt tỷ lệ 93,8%.  

- Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông): Tiếp tục rà soát hệ thống 

thông tin truyền thông cơ sở. Đối với các xã có vùng thiên tai nguy hiểm (ven 

sông, suối lớn) bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống loa truyền thanh để từng bước 

hoàn thiện tiêu chí kết hợp cảnh báo thiên tai nguy hiểm. Thực hiện đầu tư hoàn 

thành tiêu chí Thông tin và Truyền thông tại xã Trùng Khánh phấn đấu đạt chuẩn 

năm 2022 nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí là 10/16 xã, đạt tỷ lệ 62,5%.  

- Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư): Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xóa 

nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng nhà ở nhân dân khu vực nông thôn, 

xác định lộ trình hoàn thiện tiêu chí nhà ở trên toàn huyện. Năm 2022 phấn đấu 

có thêm 02 xã (Trùng Khánh, Thanh Long) đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã 

đạt chuẩn tiêu chí của huyện là 10/16 xã, đạt tỷ lệ 63,0s% 

5. Phát triển sản xuất và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất 

Các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững.  

- Tiêu chí số 10 (Thu nhập): Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế ở khu vực nông thôn phù hợp; hỗ trợ phát triển sản xuất các loại cây, con có 

thế mạnh, chủ lực gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Phấn đấu năm 2022 có tổng số 7/16 xã đạt tiêu chí, đạt tỷ lệ 43,8%. 

- Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo): Năm 2022, toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo  

từ 3% trở lên; củng cố giữ vững số xã đạt chuẩn tiêu chí 8/16 xã, đạt tỷ lệ 50%, 
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đối với các xã còn lại tăng cường công tác giảm nghèo để phấn đấu đạt chuẩn 

trong các năm tiếp theo. 

- Tiêu chí số 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên): Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây 

dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các Chương trình việc làm và dạy 

nghề, giảm nghèo bền vững để sớm hoàn thành các tiêu chí về kinh tế và hình 

thức tổ chức sản xuất; tăng cường công tác dịch vụ nông nghiệp. Củng cố, duy 

trì 16/16 xã đạt chuẩn tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất): Chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn hướng dẫn các hợp tác xã sản xuất và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp 

tác xã năm 2012 và các quy định có liên quan; hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tiếp 

cận với các nguồn vốn, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo các 

HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ...đẩy mạnh sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, 

hình thành các vùng hàng hóa, tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu thêm 02 xã (Trùng Khánh, 

Thanh Long) đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên 12/16 xã, 

tỷ lệ 75,0%. 

6. Giáo dục, y tế 

- Tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo): Tiếp tục thực hiện nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo các cấp, duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo khu vực nông thôn, tăng cường mở 

các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2022 tiếp tục củng cố duy trì, 

nâng cao chất lượng tiêu chí tại 16/16 xã đạt tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%.  

- Tiêu chí số 15 (Y tế): Thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng và phát triển 

mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; từng bước thực hiện đáp ứng yêu cầu 

của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Năm 2022, phấn đấu thêm 01 xã 

đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí lên 12/16 xã, đạt tỷ lệ 75,0%. 

7. Văn hóa, xã hội, môi trƣờng 

- Tiêu chí số 16 (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”. Năm 

2022, duy trì tổng số xã đạt tiêu chí toàn huyện là 16/16 xã, đạt tỷ lệ 100% . 

- Tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm): Huy động các nguồn 

lực đầu tư từng bước nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 

sạch; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia 

đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật 

đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động người dân cải tạo, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh 

môi trường nông thôn. Xây dựng các mô hình quản lý môi trường nông thôn như 

tổ chức định kỳ vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng hố rác, trồng hàng rào 

xanh ...; cải tạo cảnh quan môi trường sống, nâng cấp các công trình (cổng, sân 
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vườn, nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi).  

Phấn đấu năm 2022 nâng tổng số xã đạt tiêu chí của huyện lên 07/16 xã, 

đạt tỷ lệ là 43,8%. Các xã chưa đạt tiêu chí còn lại xây dựng kế hoạch cụ thể để 

xác định rõ lộ trình thực hiện tiêu chí. Đối với các xã còn lại tiếp tục thực hiện 

việc xây dựng các thôn xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp theo 

mô hình thôn nông thôn mới. 

8. Xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh 

- Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật): Tiếp tục bồi 

dưỡng cán bộ, công chức cấp xã để từng bước đạt chuẩn đội ngũ cán bộ xã theo 

quy định; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; 

năm 2022 phấn đấu có thêm 04 xã (Thanh Long, Hội Hoan, Nhạc Kỳ, Gia Miễn) 

đạt tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí của huyện là 13/16 xã, chiếm tỷ lệ 

81,3%. Các xã chưa đạt cần xây dựng kế hoạch cụ thể để xác định lộ trình đào 

tạo cán bộ, công chức đạt chuẩn, quy hoạch, bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp xã có ít 

nhất 01 nữ đảm bảo bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện mô hình địa chỉ tin cậy, 

nhà tạm lánh cộng đồng 

- Tiêu chí số 19 (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. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững 

mạnh, tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện 

tốt các chỉ tiêu quốc phòng. 

Tăng cường công tác lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức 

xây dựng có hiệu quả mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiềm chế các loại 

tội phạm, tệ nạn xã hội không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Xây dựng 

củng cố nâng cao chất lượng lực lượng công an xã, thôn; xây dựng mô hình 

điểm về toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.  

Năm 2022 phấn đấu tổng số xã đạt tiêu chí của huyện lên là 16/16 xã 

chiếm tỷ lệ 100,0%. 

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

Tổng nhu cầu các nguồn vốn để thực hiện Chương trình năm 2022 là 

150.000 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương: 80.000 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách địa phương: 30.000 triệu đồng. 

- Vốn tín dụng: 30.000,0 triệu đồng. 

- Vốn huy động từ người dân và cộng đồng: 10.000,0 triệu đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo các chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

huyện, các phòng ban ngành trực tiếp phụ trách các tiêu chí: 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
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xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực, ngành, tiêu chí, chỉ tiêu nội dung được 

phân công phụ trách. Chỉ đạo các xã triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức 

thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn, giúp đỡ cơ 

sở thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo lĩnh vực được phân 

công. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; 

chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung 

thành phần được phân công chủ trì; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện 

gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp báo cáo 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; gửi báo 

cáo kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí phụ 

trách gửi Văn phòng điều phối huyện tổng hợp theo yêu cầu.  

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối XDNTM 

Chủ trì, phối hợp các  phòng, ban ngành tham mưu đề xuất các giải pháp 

thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gắn với 

việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả, tập trung thực hiện 

hoàn thành tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất tại xã Trùng Khánh. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Chủ động tham mưu cho UBND huyện huy động các nguồn vốn, phân bổ 

nguồn vốn, theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn đơn vị chủ đầu tư thực hiện các 

nguồn vốn; tăng cường công tác thẩm định quyết toán các công trình theo quy 

định. 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, ngành liên quan và UBND các xã hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác đặc biệt là tại các xã phấn đấu đạt tiêu chí số 

13 tổ chức sản xuất. 

 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Tham mưu cho UBND huyện triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng gắn với nông thôn mới; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các tiêu 

chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách tại xã Trùng Khánh và chỉ tiêu, nhiệm vụ 

giao các xã hoàn thành trong năm gồm: Tiêu chí số 2 tại xã Thụy Hùng, số 4 tại 

xã Hồng Thái, Bắc La, số 7 tại xã Hội Hoan. 

 5. Phòng Văn hóa - Thông tin 

 Tham mưu cho UBND huyện triển khai các chương trình , dự án trong 

lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các tiêu chí 

thuộc lĩnh vực ngành phụ trách tại xã Trùng Khánh gồm tiêu chí số 6 và tiêu chí 

số 8. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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 Tham mưu cho UBND huyện rà soát, thống kê hiện trạng cơ sở vật chất 

các trường trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất giải pháp và phối 

hợp với UBND các xã, các cơ quan liên quan thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh 

vực ngành phụ trách; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí số 05 tại xã 

Trùng Khánh. 

7. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc 

Tham mưu cho UBND huyện triển khai toàn diện, có hiệu quả các chương 

trình, chính sách giảm nghèo bền vững, chương trình đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. Xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện các tiêu chí thuộc 

lĩnh vực ngành phụ trách; trong đó tập trung thực hiện tiêu chí số 11 tại xã Trùng 

Khánh. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp giữ 

gìn, bảo vệ môi trường nông thôn; phối hợp với UBND các xã rà soát, thực hiện 

các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; tập trung nguồn lực thực hiện tiêu 

chí số 17 tại xã Trùng Khánh và chỉ tiêu, nhiệm vụ giao các xã hoàn thành trong 

năm gồm: Chỉ tiêu 17.6, 17.7 và 17.3 tại 01 thôn tại các xã trên địa bàn huyện. 

9. Phòng Nội vụ 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức; xây dựng chính quyền các xã đạt chuẩn theo các chỉ tiêu 18.1; 

18.2; 18.3; 18.4 trong Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tập 

trung nguồn lực thực hiện tiêu chí tại các xã Thanh Long, Hội Hoan, Nhạc Kỳ, 

Gia Miễn. 

10. Phòng Tƣ pháp 

Tham mưu cho UBND huyện rà soát và đánh giá chỉ tiêu số 18.5 của tiêu 

chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xây dựng kế hoạch cụ thể và 

đề xuất giải pháp thực hiện để các xã đạt chỉ tiêu trên. 

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu, 

tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 

tiêu chí số 15 và chỉ tiêu 17.8 tại xã Trùng Khánh. 

12. Các cơ quan tham gia thực hiện Chƣơng trình 

Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo phân 

công của Trưởng Ban Chỉ đạo; Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới. 

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 huyện 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện và 
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các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào thực hiện phong trào thi đua “Văn 

Lãng cùng cả tỉnh Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”  gắn 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”, 

phong trào sản xuất kinh doanh giỏi... 

 13. UBND các xã  

 Chủ động xác định các nội dung, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 để xác định rõ lộ 

trình, tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch 

đề ra; Đối với xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2022 phải chủ động xây dựng kế 

hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện tiêu chí bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. 

Phân công phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban 

quản lý và Ban phát triển các thôn để chỉ đạo thực hiện Chương trình với 

phương châm "Lấy thôn làm địa bàn, người dân là chủ thể" nhất là các tiêu chí 

liên quan trực tiếp đến người dân và cộng đồng dân cư; thực hiện chế độ giao 

ban hàng tuần, tháng, quý để kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những 

khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiên.  

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác 

tuyên truyền vận động người dân thực hiện chương trình; huy động các nguồn 

lực đóng góp, tham gia trực tiếp của người dân, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 

hỗ trợ của Nhà nước. 

 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định: 

Hàng tháng, quý các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới các xã báo cáo tiến độ thực hiện gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 10 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND huyện.  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, phòng ban liên quan, thành 

viên Ban chỉ đạo, UBND các xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá 

trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng thống nhất tham mưu UBND huyện xem 

xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
 - Văn phòng ĐP XDNTM tỉnh; 

 - TT Huyện ủy;  

 - TT HĐND huyện;                                                                   

 - CT, PCT UBND huyện;  

 - UB MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

 - Các thành viên BCĐ các CTMT QG huyện; 

 - UBND các xã;    

 - C,PVP; 

 - Lưu: VT.                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày 8/02/2022 của  UBND huyện Văn Lãng) 

TT Nội dung công việc Chỉ đạo 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian  

I Công tác tổ chức bộ máy 

1 
Kiện toàn bộ máy tổ chức thực 

hiện Chương trình 
BCĐ huyện 

BCĐ, BQL 

các xã 

Các cơ quan 

liên quan 

Thường 

xuyên 

II Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn 

1 
Phân bổ vốn thực hiện Chương 

trình năm 2022 
BCĐ huyện 

Phòng TC-KH 

huyện 

Các cơ quan 

liên quan, 

BCĐ cấp xã, 

Quý 

I/2022 

III Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

1 
Kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

Chương trình tại các xã  

TT BCĐ 

huyện 

Các thành viên 

BCĐ huyện được 

phân công 

BCĐ cấp xã, 

BQL 

Thường 

xuyên 

IV Công tác lập Quy hoạch 

1 
Hoàn thiện quy chế quản lý quy 

hoạch cho các xã 

BCĐ cấp 

huyện 
BCĐ, BQL xã 

Các phòng 

chuyên môn 

cấp huyện 

Quý 

I/2022 

V Công tác tuyên truyền, tập huấn 

1 Công tác tuyên truyền, vận động  BCĐ huyện 

Các Phòng, Ban, 

ngành, các đoàn 

thể, các cơ quan 

đơn vị, các xã 

Văn phòng 

Điều phối 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

VI Kiểm tra, đôn đốc việc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng 

1 

Đầu tư xây dựng các công trình 

năm 2022 trong danh mục đã 

được phê duyệt 

TT BCĐ 

huyện 
BCĐ, BQL xã 

Các phòng 

chuyên môn 

cấp huyện  

Thường 

xuyên 

VII Hỗ trợ phát triển sản xuất 

1 
Xây dựng và nhân rộng các mô 

hình phát triển sản xuất hiệu quả 

BCĐ huyện, 

Phòng 

NN&PTNT 

BCĐ, BQL xã 

Trung tâm 

DVNN, 

UBND các xã  

Thường 

xuyên 

2 
Hỗ trợ thành lập mới Tổ hợp tác 

và hợp tác xã trên địa bàn các xã 

TT BCĐ 

huyện 

Phòng TC-

KH; Phòng 

KT và HT, 

Phòng 

NN&PTNT 

Phòng Tài 

chính – KH 

và UBND các 

xã 

Thường 

xuyên 

3 

Hướng dẫn các xã lựa chọn mô 

hình phát triển kinh tế phù hợp 

với điều kiện cơ sở và khả năng 

của người dân để triển khai thực 

hiện; phê duyệt vốn Hỗ trợ 

PTSX 

UBND 

huyện 

Phòng Nông 

nghiệp 

&PTNT 

Phòng Lao 

động, 

Thương binh, 

Xã hội -Dân 

tộc và UBND 

các xã 

Quý 

I/2022 

VIII Về văn hóa, xã hội, môi trƣờng 

1 Văn hóa BCĐ huyện 

Phòng VH-

TT;UBMTTQ 

TT VH-TT, 

UBND các xã  

Các phòng 

chuyên môn 

cấp huyện  

Thường 

xuyên 

2 Y tế BCĐ huyện 
 TT Y tế huyện, 

UBND các xã  

Các phòng 

chuyên môn 

cấp huyện  

Thường 

xuyên 

3 Giáo dục và đào tạo BCĐ huyện 
Phòng Phòng 

GD và ĐT, 

Các phòng 

chuyên môn 

Thường 

xuyên 
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TT Nội dung công việc Chỉ đạo 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan 

phối hợp 
Thời gian  

UBND các xã  cấp huyện  

4 Môi trường nông thôn  BCĐ huyện 

Phòng 

NN&PTNT; 

Phòng TN&MT, 

UBND các xã  

Các phòng 

chuyên môn 

cấp huyện  

Thường 

xuyên 

IX Xây dựng hệ thống chính trị 

1 Xây dựng hệ thống chính trị BCĐ huyện 

Đảng ủy, 

chính quyền, 

đoàn thể xã 

Các phòng, 

ban cấp 

huyện  

Thường 

xuyên 

X Rà soát đánh giá thực trạng nông thôn 

1 Rà soát đánh giá các tiêu chí 

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Phòng Nông 

nghiệp 

&PTNT, 

UBND xã 

Các phòng 

ban đơn vị 

liên quan 

Tháng 

10/2022  

2 Thẩm định đánh giá các tiêu chí 

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Các phòng ban 

liên quan, 

VPĐP  

UBND xã 
Tháng 

10/2022 

3 

Họp thẩm tra, đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới của xã Hoàng Việt, Bắc 

Hùng hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh xét công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới 

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT, VPĐP 

NTM huyện 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

liên quan và 

UBND xã 

Tân Việt 

Quý 

III/2022 

XI Đẩy mạnh phong trào thi đua 

1 

Tiếp tục tuyên truyền vận động 

triển khai thực hiện phong trào 

thi đua “Văn Lãng cùng cả tỉnh 

Lạng Sơn chung tay xây dựng 

nông thôn mới”  

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Phòng Nông 

nghiệp 

&PTNT 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

liên quan, 

UBND xã 

Thường 

xuyên 

XII Chế độ thông tin, báo cáo 

1 

Báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện chương trình xây 

dựng NTM thuộc lĩnh vực được 

phân công 

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Các phòng 

ban, đơn vị, 

UBND xã 

Thành viên 

BCĐ, các 

phòng ban, 

đơn vị liên 

quan, UBND 

xã 

Định kỳ, 

đột xuất 

2 
Báo cáo tháng, quý, năm và các 

báo cáo chuyên đề. 

UBND 

huyện, BCĐ 

huyện 

Phòng Nông 

nghiệp 

&PTNT 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

liên quan, 

UBND xã 

Thường 

xuyên 
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