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Xây dựng xã Trùng Khánh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 

 

  

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện Văn Lãng. UBND huyện xây dựng kế hoạch xây dựng xã Trùng 

Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 tại xã Trùng Khánh nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể từng tiêu chí và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể của huyện, Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã 

Trùng Khánh triển khai hoàn thành Chương trình xây dựng xã Trùng Khánh đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2022.  

Kế hoạch xây dựng xã Trùng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là 

căn cứ để các Cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể của huyện, Ban chỉ đạo, Ban quản 

lý xây dựng nông thôn mới xã Trùng Khánh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022; đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng nông thôn mới, tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, ưu tiên bố 

trí nguồn lực hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Ban chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia huyện, xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã 

Trùng Khánh cần xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; phải xác định nhiệm vụ cụ thể, xây 

dựng lộ trình đối với từng nội dung công việc phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng nông thôn mới 

huy động tối đa lồng ghép Chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác thực hiện 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực hiện xã hội hóa đầu tư, huy động sự 

đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm huy động các nguồn lực 

bằng nhiều hình thức đóng góp như: tiền mặt, vật liệu, máy móc, ngày công lao 

động, hiến đất… để thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Nhóm các tiêu chí đã đạt chuẩn: gồm 9/19 tiêu chí 



2 

 

 

1.1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch: Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công 

tác đánh giá ngay trong quý I, năm 2022. 

1.2.  Tiêu chí số 3 về Thủy lợi 

- Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý II, năm 

2022. 

- Triển khai đầu tư các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nhằm nâng cao 

chất lượng tiêu chí. 

1.3.  Tiêu chí số 04 về Điện 

- Rà soát hệ thống điện đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất và đời sống. Kịp 

thời hỗ trợ nhân dân sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện, tạo mọi thuận lợi để nhân 

dân sản xuất. 

- Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý II, năm 

2022. 

1.4. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

- Rà soát, kiểm tra và hướng dẫn các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn xã. Đảm 

bảo chấp hành các quy định, đáp ứng yêu cầu đánh giá tiêu chí. 

- Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý II, năm 

2022. 

1.5. Tiêu chí số 12 Lao động có việc làm 

- Đẩy mạnh toàn diện các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa 

phương, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Chú trọng các chương 

trình tín dụng, vay vốn tạo việc làm tại chỗ. 

 - Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý II, năm 

2022. 

1.6. Tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục đào tạo các cấp học, tiếp tục thực 

hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển các ngành nghề nông thôn. 

- Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý III, năm 

2022. 

1.7. Tiêu chí số 16 Văn hóa 

- Triển khai rộng khắp chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư. 

- Thực hiện đánh giá, bình xét các danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình 

văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa  trong tháng 9/2022. Hoàn thành việc 

bình xét và các thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn 
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văn hóa”, Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa để hoàn thiện hồ sơ  phục vụ công 

tác thẩm định, đánh giá tiêu chí trong tháng 10/2022. 

1.8. Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật 

- Rà soát công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Đảm bảo củng cố vững chắc tiêu chí. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức của xã. Quan tâm chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội phấn đấu 100% các tổ 

chức đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.  

- Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý III, năm 

2022. 

1.9. Tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh 

- Triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng năm 2022 đảm 

bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Quan tâm công tác phát triển đảng 

trong lực lượng dân quân, công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trong hệ 

thống các lực lượng. 

- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc từ xã đến các thôn, bản; Triển khai có hiệu quả việc xây dựng cơ quan, 

khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2012/TT-BCA  

ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Bộ Công an. 

 - Củng cố hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá trong quý III, năm 

2022. 

2. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt: 
UBND xã, các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí để đảm bảo tiến độ, thời gian theo 

quy định tại Hướng dẫn số 94/HD-VPĐP ngày 8/5/2017 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

trong các tháng 10, 11 năm 2022). Nội dung cụ thể như sau: 

2.1. Tiêu chí số 2 Giao thông 

Thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 315/QĐ-BGTVT 

ngày 23/02/2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải. Mở mới, nâng cấp các 

tuyến đường trục xã cụ thể như sau: 

- Nâng cấp mặt đường BTXM Pò Hà – Bản Cháu dài 3,1 km. 

- Tiếp tục cứng hóa các tuyến đường ngõ xóm, phấn đấu 100% các tuyến 

đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo quy định. 

* Nhiệm vụ:  UBND xã xây dựng kế hoạch, phương án để huy động nhân 

dân làm đường giao thông nông thôn để hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt. Phối 
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hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư xây dựng các công trình được đầu tư trong năm. 

2.2. Tiêu chí số 5 Trường học 

* Về hồ sơ quản lý đất đai: 

- Trường Mầm non: Thực hiện lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất các điểm trường Bản Pẻn, Pá Tặp, Bản Manh. 

- Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Trùng Khánh: Thực hiện lập hồ 

sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm trường Nà Tồng, Bản 

Pẻn, Bản Manh. 

* Về cơ sở vật chất các trường học: Xây dựng, nâng cấp các trường học 

trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo 

dục, cụ thể như sau: 

- Trường Mầm non xã Trùng Khánh: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học; xây 

dựng mới 01 trường chuẩn theo quy định tại thông tư số 13 (điểm trường Bản 

Pẻn). 

- Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Trùng Khánh: Cải tạo, sửa chữa 

08 phòng học, xây mới 06 phòng bộ môn, 04 phòng chức năng. 

* Nhiệm vụ: UBND xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

kế hoạch cụ thể thực hiện hoàn thành tiêu chí; phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình để đảm 

bảo phục vụ đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác tham mưu cho UBND 

huyện đề nghị UBND tỉnh cấp GCN QSD đất cho các trường học trên địa bàn xã. 

2.3. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn, cụ thể: 

Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao 

phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. 

- Hiện nay xã chưa có nhà văn hoá xã và sân thể thao xã đạt chuẩn theo 

quy định. Trong năm 2022, cần đầu tư xây dựng 01 Nhà văn hóa và 01 sân thể 

thao xã. 

- 08/08 thôn đã có nhà văn hóa thôn và sân thập thể thao đơn giản. Tuy 

nhiên sau khi sáp nhập các thôn, bản còn 01 thôn có nhà văn hóa nhưng chưa 

đảm bảo diện tích chỗ ngồi (Thôn Khuổi Chang). 

Chỉ tiêu 6.2. Xã đã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và 

người cao tuổi theo quy định. 

* Nhiệm vụ:  

UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lựa chọn 

địa điểm xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ các hoạt thể dục thể thao 
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của xã; cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa thôn đảm bảo diện tích theo quy định 

(nếu cần thiết). Vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp 

công sức xây dựng sân thể thao xã đạt chuẩn theo quy định. Phối hợp với Ban 

quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà 

văn hóa, sân thể thao trong năm. 

2.4. Tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông 

Hiện nay xã Trùng Khánh chưa có đài truyền thanh  và hệ thống loa đến 

các thôn trên địa bàn. Do đó chưa đảm bảo đạt chỉ tiêu số 8.3 (Xã có đài truyền 

thanh và hệ thống loa đến các thôn). 

Trong năm 2022, cần đầu tư xây dựng 01 đài truyền thanh do UBND cấp 

xã quản lý đạt chuẩn theo quy định. Đầu tư hệ thống loa đến 8/8 thôn trên địa bàn 

xã. 

* Nhiệm vụ:  

Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tổ 

chức thực hiện khảo sát, xác định địa điểm xây dựng, lắp đặt đài truyền thanh và 

hệ thống loa đến các thôn; UBND xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp công sức hoàn 

thành các chỉ tiêu, tiêu chí. 

2.5. Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư 

Trên địa bàn xã Trùng Khánh còn có 02 nhà tạm, dột nát tại thôn Khuổi 

Chang (xếp bằng gạch Bê tông xi măng). Do đó chưa đảm bảo đạt chuẩn chỉ tiêu 

9.1 của tiêu chí 

* Nhiệm vụ:  

UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận 

động nhân dân chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ... nhằm đảm bảo đạt chuẩn 

tiêu chí theo quy định. Huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ gia đình 

cải tạo, sửa chữa 02 nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện. 

2.6. Tiêu chí số 10 Thu nhập 

Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 34,7 

triệu đồng/người/năm (Chưa đảm bảo đạt chuẩn trên 36 triệu đồng/người/năm). 

* Nhiệm vụ:  

UBND xã chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê huyện, các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thu nhập bình quân đầu người; đồng thời 

triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ, các dự án nhằm mục 

tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân, phấn đấu đến hết năm 2022 thu nhập bình 

quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. 

2.7. Tiêu chí số 11 Hộ nghèo 
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Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Trùng Khánh còn đạt 14,29% (66 

hộ nghèo). Chưa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định (dưới 12%). 

 * Nhiệm vụ:  

Các cơ quan chuyên môn huyện và UBND xã Trùng Khánh phối hợp triển 

khai các chương trình, chính sách hỗ trợ cho người nghèo; xây dựng các mô hình 

hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả. Xác định rõ nhóm các hộ có thể thoát 

nghèo để có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế. Phấn đấu 

đến hết năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%. 

2.8. Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất 

Hiện nay trên địa bàn xã chưa có HTX hoạt động theo quy định của Luật 

HTX năm 2012.  

* Nhiệm vụ:  

Giao UBND xã chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng 

Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan khảo sát, vận động các sáng lập 

viên có nhu cầu thành lập 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp theo 

Luật HTX năm 2012 gắn liền với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng 

của xã theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 01/2022. 

2.9. Tiêu chí số 15 Y tế 

Chỉ tiêu 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay trên toàn 

xã có 65% người dân tham gia bảo hiểm y tế, chưa đạt theo bộ tiêu chí là >85%. 

* Nhiệm vụ:  

UBND xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng lao động, Thương 

binh, Xã hội và Dân tộc, các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHYT đến các hội viên và nhân dân 

trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự 

nguyện, nhằm mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

100%. 

2.10. Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm 

Duy trì, củng cố và nâng cao mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đạt, bao 

gồm các chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, 

làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 17.4. Mai táng phù hợp 

với quy định và theo quy hoạch; 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu 

dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; 

Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

và đảm bảo 3 sạch; 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn, bao gồm: 

- Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo 

quy định; 
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- Chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an 

toàn; 

- Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 

sinh môi trường. 

* Nhiệm vụ:  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác 

vệ sinh môi trường nông thôn; quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, thôn 

bản xanh, sạch, đẹp định kỳ 01 lần/tháng; thu gom và xử lý chất thải, nước thải 

đúng nơi quy định; vệ sinh các công trình nước sinh họat đảm bảo an toàn, hợp 

vệ sinh; thực hiện chỉnh trang nhà ở dân cư, di dời chuồng trại chăn nuôi đảm bảo 

hợp vệ sinh; vận động, hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng nhà tắm, nhà tiêu 

hợp vệ sinh theo quy định. 

Thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn xã hoàn thiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định 

trong Quý II năm 2021. 

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trên địa bàn xã gắn với công tác 

bảo vệ môi trường đến toàn thể các đảng viên, cán bộ, nhân dân nhằm mục tiêu 

huy động tối đa các nguồn lực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. 

UBND xã Trùng Khánh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lấy 

mẫu nước phân tích để xác định mức độ đạt chỉ tiêu 17.1; xây dựng kế hoạch 

thực hiện hoàn thành các nội dung của chỉ tiêu số 17.7 chưa đạt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, từng ngành phụ trách xây dựng 

kế hoạch ngành, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu.  

Ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, ưu tiên bố trí nguồn lực 

cho xã Trùng Khánh nhằm đảm bảo hoàn thành khối lượng 19 tiêu chí. Huy động 

sự tham gia của cộng đồng dân cư, tạo khí thế thi đua giữa các thôn bản tham gia 

xây dựng nông thôn mới. Hướng đến sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả 

thực hiện trong năm 2022. 

2. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện):  

Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các 

đơn vị thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dưng nông thôn 

mới; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp. Hỗ trợ nhân dân thực hiện nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có 

hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân nông thôn. Đôn 

đốc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo kịp thời. 



8 

 

 

Thường xuyên phối hợp với UBND xã, các phòng, ban chuyên môn trong 

quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Trùng Khánh xây 

dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 3. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ 

thể để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực ngành phụ trách. 

Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu do ngành phụ 

trách; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 20 

hàng tháng.  

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã tích cực 

tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung lấy địa 

bàn thôn và người dân là chủ thể để tuyên truyền vận động.  

Thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới các ngành và xã Trùng Khánh. Kịp thời phát hiện, khắc 

phục những tồn tại phát sinh trong thực hiện Chương trình, đảm bảo đạt tỷ lệ hài 

lòng của nhân dân đối với Chương trình. 

5. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Trùng 

Khánh: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; Phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá, rà soát, xây dựng 

Chương trình, kế hoạch…để tổ chức thực hiện các tiêu chí, trọng tâm là các tiêu 

chí chưa đạt. Trong đó, cần cụ thể, chi tiết có lộ trình hoàn thành các tiêu chí chưa 

đạt, có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, BQL phụ trách 

các tiêu chí, chỉ tiêu và địa bàn thôn (Hoàn thiện hồ sơ cấp xã trình UBND huyện 

thẩm tra theo Hướng dẫn số 94/HD-VPĐP ngày 8/5/2017 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn gửi về UBND huyện trước ngày 25/10/2022 

(qua phòng Nông nghiệp và PTNT).  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện, Ban chỉ đạo, 

Ban quản lý nông thôn mới xã Trùng Khánh triển khai thực hiện Chương trình 

xây dựng  nông thôn mới hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- VP điều phối NTM tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy;           BC 

- TT  HĐND huyện;                                                                   

- CT, PCT UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

(theo Quyết định 3383/QĐ-UBND)  

- UBND xã Trùng Khánh;   

- Lưu: VT.                                      

CHỦ TỊCH 
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