
       ỦY BAN NHÂN DÂN  
       HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
        Số: 747/UBND-NN 

V/v đôn đốc thực hiện tổng kết 10 
năm Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

       Chi Lăng, ngày  02  tháng 7  năm 2019 

 
Kính gửi:   

 - Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 130/VPĐP-HCTH ngày 10/6/2019 của Văn phòng 
Điều phối tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 132/KH-UBND 
ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về việc tổng kết 
10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai 
đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Để có cơ sở số liệu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới và tổng hợp hồ sơ khen thưởng trình Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
tiêu biểu trong phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” 
giai đoạn 2010-2020. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã thực hiện các nội dung sau:  

1. Công tác xây dựng báo cáo 

1.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy 
quân sự huyện, Công an huyện, Chi cục thống kê huyện. 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai 
thực hiện giai đoạn 2010-2020 của các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách 
và kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025.  

1.2. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện 

Đề nghị Ủy ban MTTQN và các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả triển khai 
công tác tuyên truyền, vận động, các cuộc vận động, các phong trào gắn với Chương 
trình xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện chỉ tiêu (18.4) Tổ chức chính trị xã 
hội của xã đạt loại khá trở lên thuộc tiêu chí (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 
luật giai đoạn từ 2010-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.  

1.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn các xã 
giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.  

1.4. Điện lực Chi Lăng 

Báo cáo kết quả triển khai nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới hệ thống điện trên 
địa bàn các xã giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.  
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1.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong xây dựng nông thôn 
mới; xây dựng phóng sự trình chiếu tại Hội nghị tổng kết cấp huyện dự kiến tổ chức  
ngày 14/8/2019. 

1.6. Ủy ban nhân dân các xã 

 Báo cáo tổng thể các nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới 10 năm (2010-2020) và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025. 

(Báo cáo theo đề cương đã gửi kèm theo kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 
09/5/2019 của Ban Chỉ đạo XDNTM về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa 
bàn huyện Chi Lăng). 

2. Công tác thi đua khen thưởng 

Căn cứ kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo XDNTM 
huyện Chi Lăng về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Công văn 
số 661/UBND-NV ngày 17/6/2019 của UBND huyện Chi Lăng về việc tổng kết 
phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-
2020. Các cơ quan, đơn vị xem xét hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng các cá nhân, 
tập thể, hộ gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
xây dựng nông mới giai đoạn 2011-2020, gửi hồ sơ về Văn phòng Điều phối huyện để 
tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo quy định. 

 Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổng hợp báo cáo (trước ngày 
25/7/2019); hồ sơ khen thưởng (trước ngày 10/7/2019) bằng văn bản và gửi file 
điện tử về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối XD NTM huyện), 
Email: vpdpchilang@gmail.com để tổng hợp chuẩn bị các nội dung tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn huyện Chi Lăng.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã nghiêm 
túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; 
- Lưu: VT, NN (55b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vi Nông Trường 
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