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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:             /UBND-NLN 
 

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã 

đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải 

- Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao 

động Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ, Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các xã phấn đấu hoàn thành “Xã 

đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021 và đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền 

vững, hiệu quả, không chạy theo thành tích, nặng về hình thức, thực chất, Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các công trình, dự án hạ tầng thiết 

yếu thực hiện tại các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021 

(theo hướng dẫn tại Văn bản số 1259/UBND-TH ngày 01/4/2021 của UBND 

tỉnh) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm 

định và trình UBND tỉnh giao kế hoạch vốn. Huy động nguồn lực đầu tư đối ứng 

với các công trình được UBND tỉnh giao và vận động các doanh nghiệp, tổ chức 

chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn cấp huyện tham gia, đóng góp, ủng hộ 

xây dựng nông thôn mới. Đối với thành phố Lào Cai huy động nguồn lực ngân 

sách thành phố và các nguồn lực hợp pháp khác ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư 

cho xã Thống Nhất hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các xã; chỉ 

đạo UBND các xã, chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình được giao, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng đúng 

tiến độ đánh giá các tiêu chí. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở, trường hợp vượt quá 
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thẩm quyền báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi qua Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết kịp thời đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới bền 

vững, trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 

gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị 

gia tăng trên sản phẩm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. 

- Tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức cải tạo, giữ gìn vệ sinh 

môi trường nông thôn; duy trì hoạt động hiệu quả các tổ thu gom rác thải, ban 

hành quy chế hoạt động, tổ chức thu gom rác thải hàng tuần, tháng; tổ chức các 

hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ Nhật xanh”… gắn với cuộc vận 

động “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”; Các tổ chức 

chính trị - xã hội và các thôn, bản trên địa bàn xã tích cực tuyên truyền, vận động 

các hội viên, Nhân dân đảm bảo giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, đặc biệt là 

nâng cao dân trí, đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm 

tập trung giảm nghèo đối với các đối tượng là đồng bào dân tộc, diện chính sách, 

gia đình khó khăn; đoàn kết các dân tộc, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

- Tập trung làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, các chi 

bộ trực thuộc; Nâng cao chất lượng, năng lực quản lý lãnh đạo của chính quyền 

địa phương; Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của MTTQ, 

đoàn thể; Phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động của chi bộ, trưởng thôn bản. 

- Chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham 

gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân thực hiện tốt 

các chỉ tiêu, tiêu chí Nhân dân tự thực hiện như: cứng hóa đường ngõ xóm, liên 

gia; làm nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh; dọn dẹp chỉnh trang nhà ở, khu dân cư, 

thực hiện tốt mô hình Nhà sạch, vườn đẹp; vệ sinh đường làng ngõ xóm, cải tạo 

vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp… để hoàn thành và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. 

- UBND cấp huyện hoàn hiện hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy 

định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 

khi xã đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo Quyết định 4758/QĐ-

UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh và không có nợ đọng xây dựng cơ bản1 

gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định, tham mưu UBND tỉnh 

công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021. 

 
                                                 
1 Về thẩm định không còn nợ, đọng xây dựng cơ bản: UBND cấp huyện báo cáo kết quả về nợ xây dựng cơ bản 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã tính đến thời điểm trình hồ sơ (theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kết quả về nợ xây 

dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gửi Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh tổng hợp hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
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2. Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới: 

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố 

và các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo hoàn thành tiêu chí theo quy 

định và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững, thực chất. 

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu 

chí được phân công phụ trách theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham gia Đoàn 

thẩm định cấp tỉnh, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo kết quả thẩm định chỉ tiêu, tiêu chí của 

các xã (trong đó đánh giá, xác nhận mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí được giao 

phụ trách; khẳng định xã đạt/không đạt chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định) gửi Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ 

đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho các xã. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh: 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021” đảm bảo hiệu quả, thực chất. Kịp thời nắm bắt 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở; Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt 

quá thẩm quyền báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn 

nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức Đoàn thẩm định cấp 

tỉnh, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã trên địa bàn các huyện, thị 

xã, thành phố theo quy định và kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí bền 

vững, đánh giá tiêu chí phải thực chất, không nợ tiêu chí, không nợ đọng xây 

dựng cơ bản.  

 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP3 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1,3, NLN1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 


		2021-05-11T14:04:47+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:12:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:12:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:14:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




