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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc kiểm tra duy trì xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Linh 

 

Ngày 13/11/2018 đồng chí Vi Nông Trường,  Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì kiểm tra công tác duy trì xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Linh, huyện 
Chi Lăng. 

Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng 
Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn 
phòng HĐND và UBND huyện. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông 
thôn mới xã Vạn Linh.  

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại thôn Làng Hao, Làng Đăm và Phố Cũ và làm 
việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới tại UBND xã. Trên 
cơ sở các ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành phần tham gia, đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung  

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, trong thời gian 
qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn Linh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng 
đưa ra những giải pháp thích hợp để tiếp tục duy trì phần lớn các tiêu chí đã 
được công nhận đạt chuẩn từ năm 2015; các hộ dân ở thôn Làng Hao, Làng Đăm 
đã có ý thức tốt trong việc bảo vệ chăm sóc cho đàn gia súc như tích trữ nguồn 
thức ăn, che chắn chuồng trại để phòng chống đói rét cho vật nuôi.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng NTM của xã, vẫn còn những hạn chế nhất định: Sau khi được công nhận 
đạt chuẩn Nông thôn mới, một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây 
dựng nông thôn mới của xã chưa duy trì tốt công tác tuyên truyền để nhân dân 
hiểu sâu sắc và huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông 
thôn mới. Theo kết quả tự đánh giá, hiện xã không tiếp tục duy trì được tiêu chí 
số 8- Thông tin và Truyền thông (Nội dung tiêu chí 8.3 xã có đài truyền thanh 
và hệ thống loa đến các thôn) và tiêu chí 16 - Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn 
văn hóa theo quy định (xã đạt 11/17 thôn tỉ lệ 64,71%). Cổng làng thôn Nà Lặp 
và Phố Cũ được xây dựng từ năm 2015 đến nay chưa có thêm thôn nào xây 
dựng được Cổng làng; số lò đốt rác xây thêm chưa nhiều (hơn 40 lò); còn khá 
nhiều hộ gia đình ở thôn Làng Hao vẫn nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà; 
hệ thống điện của thôn chưa đảm bảo chủ yếu là cột gỗ, dây trần; Công tác 
phòng chống dịch bệnh toàn xã đạt tỉ lệ thấp (Tiêm phòng cho đàn gia súc và 
phun tiêu độc khử trùng đạt khoảng 40%); Thôn kiểu mẫu (xóm Hoàng Sơn) 



cảnh quan vườn mẫu và hàng rào chưa được đồng nhất, thiếu mỹ quan, xã đã bố 
trí kinh phí hỗ trợ trồng đường Hoa nhưng kết quả chưa rõ nét. 

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ 
tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân huyện 
yêu cầu UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vạn 
Linh, các phòng ban chuyên môn có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

2.1. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vạn Linh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, 
chính quyền phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện rà soát từng 
tiêu chí; có giải pháp cụ thể thực hiện các tiêu chí không duy trì đạt chuẩn về 
xây dựng Nông thôn mới tại thời điểm năm 2018. Cần có giải pháp tháo giỡ 
những khó khăn, vướng mắc đối với những tiêu chí này. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia 
thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cần sự đóng góp của 
người dân. Loại bỏ ngay tâm lý tự hài lòng khi đã được công nhận về đích trong 
xây dựng nông thôn mới. 

Chỉ đạo quyết liệt hơn, thể hiện quyết tâm phấn đấu để xã Vạn Linh tiếp 
tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo, vận động 
các hộ gia đình, cộng đồng dân cư xây thêm lò đốt rác; di chuyển chuồng trại ra 
ngoài sàn nhà. Xây dựng thêm cổng làng, đường hoa. 

Quan tâm, hướng dẫn các hộ gia đình thôn Phố Cũ (xóm Hoàng Sơn) 
thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, 
vườn mẫu, đường hoa và cắt tỉa hàng rào đồng nhất. 

Đề nghị UBND xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, 
huy động nhân dân có biện pháp để cải tạo, nâng cấp đường điện cho thôn Làng 
Hao, Làng Đăm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; tuyên truyền 
nhân dân lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng nông thôn bằng hình thức xã hội 
hóa. 

Chuẩn bị tốt công tác đào tạo cán bộ, công tác phân loại chất lượng cơ sở 
Đảng và đảng viên, thực hiện tổng kết năm 2018 và kỳ họp HĐND cuối năm 
đảm bảo thời gian theo quy định. 

Các chương trình hỗ trợ sản xuất, cần vận động người dân có đối ứng 
50%. Duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất cao 
khô (Mì). 

2.2. Các phòng chuyên môn của huyện 

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục làm tốt công tác tham 
mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện 



Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, thường 
xuyên tổng hợp thông tin báo cáo UBND huyện để có sự chỉ đạo kịp thời. 

+ Thống kê toàn bộ các xã còn thiếu hóa chất phun tiêu độc khử trùng, 
báo cáo lãnh đạo huyện, để huyện xem xét hỗ trợ theo quy định. 

+ Tiếp tục hướng dẫn xã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã. 

+ Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới rà soát lại 
các tiêu chí nâng cao. 

 - Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: Quan tâm bổ sung cải tạo hệ thống 
đường điện cho thôn Làng Hao, Làng Đăm vào kế hoạch của đề án cải tạo lưới 
điện hạ áp nông thôn năm 2019 (theo hình thức nhân dân đóng góp ngày công, 
mặt bằng, nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật, vật liệu). 

UBND huyện Chi Lăng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 
khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Các Phòng: KT-HT,VH-TT,NN và PTNT  huyện; 
- Ban Chỉ đạo, Ban quản lý XD NTM xã Vạn Linh; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Vy Thị Thu Trang  
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