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BÁO CÁO 
Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2020  
 

  Thực hiện Công văn số 1085/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 05/9/2019 của 
Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân 
huyện Chi Lăng báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng như sau: 
 

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

GIAI ĐOẠN 2011- 2020 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát chung đặc điểm, tình hình 

Huyện Chi Lăng nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn có diện tích đất 
tự nhiên là 704,81km2; dân số khoảng 77.257 người, gồm các dân tộc: Kinh, 
Tày, Nùng, Hoa, Dao và một số dân tộc khác, với khoảng 17.806 hộ gia đình. 
Huyện có 02 thị trấn và 19 xã với 187 thôn, khu phố, trong đó có 07 xã khu vực 
III; 12 xã, thị trấn khu vực II và 02 xã khu vực I; 62thôn đặc biệt khó khăn.  

Đảng bộ huyện có 55 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ 
sở, 32 chi bộ cơ sở  và 277 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 4.642 
đảng viên, trong đó có 4.428 đảng viên chính thức. Công tác tổ chức cơ sở đảng 
và phát triển đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động từ 
huyện đến cơ sở theo quy định của pháp luật. 

UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn, 69 đơn vị sự nghiệp công lập, 05 
tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp với số lượng người làm việc hiện nay là: 
1.631 công chức, viên chức. 

Kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Ngoài ra, trên địa 
bàn có một số doanh nghiệp và một số cơ sở dịch vụ hoạt động chủ yếu là ngành 
nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, thu mua và chế biến 
nông, lâm sản ...  

2. Thuận lợi 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua 
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“Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức tuyên 
truyền, vận động nhân dân các dân tộc nêu cao tinh thần khắc phục mọi khó 
khăn, phát huy nội lực, tăng cường sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của nhân dân 
các dân tộc trong huyện và tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước huy động được sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị từ huyện đến cơ sở góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Chương trình, được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. 

Qua phong trào thi đua cho thấy hệ thống chính trị thường xuyên được 
củng cố kiện toàn; công tác quản lý, điều hành của chính quyền từng bước được 
đổi mới, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc; kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các 
mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được 
quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, 
an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, diện mạo 
nông thôn được thay đổi rõ nét. 

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc 
tốt, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện được biểu dương khen thưởng ghi nhận những 
thành tích và công lao đóng góp tạo được niềm tin, tính nêu gương và sức lan 
tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. 

3. Khó khăn 

Công tác chỉ đạo, thực hiện phát động phong trào thi đua chưa toàn diện. Sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, quyết liệt; sự phối 
hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa được chặt 
chẽ. Công tác xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua ở một số nơi chưa 
kịp thời, hiệu quả còn thấp. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 
tiến đã có nhiều cố gắng song vẫn còn lúng túng. Hoạt động của các Ban Chỉ đạo 
đã có những đổi mới song vẫn còn hạn chế trong phương thức hoạt động và trong 
phối hợp, tổ chức thực hiện. 

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm; việc ứng 
dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, năng suất, chất lượng một 
số nông sản hàng hoá chưa cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi bền 
vững; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn. Nhiều địa phương còn tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại chỉ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa quan tâm 
đúng mức đến các nội dung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người 
dân, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường,...  

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Công tác chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua 

 a) Giai đoạn 2011-2015 
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Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện khóa XXI đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 
16/4/2012 để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới và tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới 
huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2020(1). Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các 
cấp đã ban hành trên 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để triển khai thực 
hiện Chương trình; ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các xã để tập trung chỉ đạo 
điểm: Cấp tỉnh 01 xã (Chi Lăng), cấp huyện chọn 01 xã (Vạn Linh) phấn đấu 
đến năm 2015 đạt chuẩn nông thôn mới với phương châm tập trung làm trước 
các tiêu chí gần đạt, dễ làm, ít tốn kém, huy động được sức dân và phục vụ thiết 
thực cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Chỉ đạo các phòng, ban 
xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã thực hiện công tác lập Quy hoạch, lập Đề 
án, công tác quản lý đầu tư xây dựng…, từ đó bước đầu đã tháo gỡ được một số 
khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.  

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Ủy ban 
nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động hưởng ứng 
phong trào thi đua: “Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn 
mới” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn huyện. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện phong trào thi 
đua, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, các xã trên địa bàn huyện phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị, tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân 
và huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; các xã trên địa bàn huyện ký kết, phối hợp triển khai 
phong trào thi đua một cách tích cực, chủ động và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua 
giữa các cấp hội cơ sở. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được tổ 
chức thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể như: 
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn 
xây dựng nông thôn mới; tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; phụ nữ với 
mô hình 5 không 3 sạch; nông dân với phong trào “nông dân thi đua xây dựng 
nông thôn mới”,….  

Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức được 10 hội nghị triển khai, phát động, sơ 
kết về nông thôn mới. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện đã tổ chức 
được 402 buổi tuyên truyền với 18.452 hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên 
tham dự để tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh - 
truyền hình huyện đã xây dựng được trên 700 tin bài phát trên hệ thống truyền thanh 
của huyện và trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về nông nghiệp, nông thôn. Ban 
chỉ đạo thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có điều chỉnh; phân công các đồng chí 

                   
1 Có 3.632 đảng viên tham gia học tập về Nghị quyết chiếm tỷ lệ 93%, 19/19 xã đã tổ chức học tập 

quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TU. Ban chỉ đạo huyện đã cấp phát cho các xã tờ rơi, tài liệu, sổ tay hướng 
dẫn xây dựng nông thôn mới, in phano, áp phích tuyên truyền tại các nhà văn hóa thôn. 
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thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện phụ trách, trực tiếp 
theo dõi, phối hợp chỉ đạo các xã trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới 
tại các xã. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực 
của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã Chương trình xây dựng nông thôn mới được 
triển khai đồng bộ, rộng khắp từ huyện đến các xã, bước đầu triển khai đạt được 
những kết quả nhất định, nhiều cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới 
được triển khai thực hiện. Tổ chức bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình xây 
dựng nông thôn mới đã được thành lập và thường xuyên được kiện toàn từ 
huyện đến xã, thôn. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” được huyện tổ chức phát động đã có tác động đến sự quan 
tâm, hỗ trợ nguồn lực cao và động viên tinh thần của toàn xã hội đối với nông dân, 
nông thôn. Hệ thống thông tin tuyên truyền về nông thôn mới hoạt động phong 
phú, liên tục đã động viên rất tích cực, kịp thời đến phong trào xây dựng nông thôn 
mới tại các xã. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng nông 
thôn mới đã có những chuyển biến tích cực, dân chủ ở cơ sở được phát huy, ý 
thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên.  

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn 
huyện. Bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới, văn minh hơn, cơ sở 
hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; sự nghiệp văn hóa, xã hội có 
nhiều tiến bộ(2); quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn 
định; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu nhập và 
điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao(3). Bình quân mỗi xã tăng 
5,95 tiêu chí là một khích lệ lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới(4).  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn 
cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, toàn 

                   
2 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; đường giao thông liên xã, 

liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa hoặc tu sửa nâng cấp. Đường giao thông trục xã, liên xã 
cứng hóa đạt 39%, tỷ lệ km giao thông trục thôn cứng hóa đạt 34%, tỷ lệ km đường ngõ xóm cứng hóa đạt 
40%, tỷ lệ km đường giao thông nội đồng cứng hóa đạt 6%. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản 
xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 63,16% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, mạng lưới chợ 
nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị 
trường và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; 
tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 87%. 

Giáo dục đào tạo được quan tâm đặc biệt; tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở duy trì 100% số xã; tỷ lệ học 
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt trên 70%. Cơ sở vật 
chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân 
dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt trên 60%. Lao động và việc làm được 
quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 2-3% (năm 2011 là 18,28% đến năm 2014 tỷ lệ 
hộ nghèo là 10,09%). 

3 Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 12 triệu đồng (năm 2011) tăng lên 16 triệu đồng 
(năm 2015).  

4 Từ bình quân 2,15 tiêu chí/xã (năm 2011) đạt 8,10 tiêu chí/xã(năm 2015). Số xã đạt 19 tiêu chí: 02/19 
xã (xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, xã Vạn Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015), 
chiếm tỷ lệ 10,53%; số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí: 03/19 xã, chiếm tỷ lệ 15,79%; số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu 
chí: 12/19 xã, chiếm 63,15%; số xã dưới 5 tiêu chí: 02/19 xã, chiếm 10,53%. 
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huyện đã có 57 tập thể, 40 cá nhân và 25 gia đình được Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng huyện họp xét, đề nghị các cấp khen thưởng động viên kịp thời(5). 

b) Giai đoạn 2016-2020 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Quyết định số 1600/QĐ-
TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 
20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ XVI; Phát động số 798/PĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND 
tỉnh về phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã 
triển khai tổ chức phát động hưởng ứng Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trong toàn hệ thống 
chính trị và các tầng lớp nhân dân, với những nội dung phát động chủ yếu(6).  

Để tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn  
mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 
27/7/2016 về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

                   
5 Số lượng cụ thể như sau: 
- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng cho 53 tập thể, 37 cá nhân, vì: Đã có thành tích 

tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 
23 gia đình, vì: Đã có nhiều đóng góp cho địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 01 tập thể (UBND xã Quang Lang); 03 cá nhân (ông 
Vi Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng; ông Nông Mạnh Hùng, Trưởng thôn Khun Thúng, xã 
Quang Lang; ông Lăng Văn Bóng, Trưởng thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng), vì: Đã có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 02 gia đình (gia 
đình ông Hoàng Văn Thành, thôn Pha Đeng, xã Quang Lang; gia đình ông Hồ Văn Hùng, thôn Minh Khai; 
01 doanh nghiệp (Công ty TNHH xây dựng Thành Linh), vì: Đã có nhiều đóng góp cho địa phương trong 
thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho 02 tập thể (UBND huyện Chi Lăng và UBND xã Chi Lăng), vì: 
Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho 01 tập thể (Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng), vì: Đã 
có nhiều thành tích trong việc thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

6  <1> Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới. <2> Thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các chính sách, giải 
pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, 
từng khu vực dân cư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. <3> Thi đua phát triển 
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của 
huyện. <4> Đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai có hiệu quả Chương trình tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. <5> Tiếp tục đẩy mạnh 
các phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn. <6> Thi đua 
xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
nông thôn. <7> Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; làm tốt việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, nhân 
tố mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở từng cơ quan, đơn vị để mọi người học tập và noi theo. 
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huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Ban Chỉ đạo 
huyện đã ban hành các văn bản kịp thời để chỉ đạo các xã tổ chức rà soát đánh giá 
hiện trạng các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 
17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của 
UBND tỉnh về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo Văn phòng 
Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp kết quả rà soát các tiêu chí 
nông thôn mới trên địa bàn các xã. UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai và 
phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới” trên địa bàn huyện. Ban hành Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu, tiêu chí 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã; ban 
hành các văn bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, thẩm tra 
hồ sơ đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Hàng năm, tổ chức sơ kết 
đánh giá kết quả, phát động phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong tổ chức triển khai, thực hiện phong 
trào thi đua nhằm đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đã đề ra trong chương 
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện. 

Trong quá trình tổ chức triển khai phong trào thi đua Thường trực Huyện 
ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; chỉ đạo các cơ quan 
chức năng thường xuyên tổ chức rà soát, tổng hợp các xã còn yếu trong xây 
dựng nông thôn mới. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan 
chuyên môn phụ trách tiêu chí nông thôn mới phối hợp với các Sở, ngành của 
tỉnh hướng dẫn các xã thực hiện chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát cơ sở trong quá trình thực hiện.  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, sự 
phối hợp giữa các cơ quan, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở 
được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân 
tích cực hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng 
lên. Cơ cấu tổ chức bộ máy từ huyện đến xã thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, 
điều chỉnh kịp thời tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông 
thôn mới của Đảng và Nhà nước được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể từ huyện đến cơ sở căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ 
và đối tượng cụ thể để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phù hợp, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới huyện xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, mở các chuyên mục, tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, bám 
sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách 
làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng 
nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm 
nông nghiệp. Từ năm 2016 đến nay Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện 
đã phối hợp với UBND các xã tổ chức được 150 hội nghị tuyên truyền xây dựng 
nông thôn mới tại 19/19 xã với 15.500 lượt người tham dự (trong đó có 50 hội 
nghị tổ chức tại thôn); Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện đã 
tổ chức các Hội nghị tuyên truyền lồng ghép về Chương trình xây dựng NTM 
được 3.656 cuộc với 168.105 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền chuyên đề 
nông thôn mới được 65 cuộc với 5.200 lượt người tham dự. 

Qua công tác tuyên truyền, vận động nhận thức về Chương trình xây dựng 
nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, giảm bớt tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở cơ sở, 
nhân dân đã tự nguyện hiến 150.950m2 đất, 180.395 ngày công lao động để làm 
đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, thủy lợi... 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào tâm thức của 
mỗi người dân và tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường xây dựng 
và phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể nhất là hệ thống 
đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội; đời sống nhân dân đã được 
nâng lên rõ rệt. 

Qua phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu xuất sắc 
được lựa chọn giới thiệu, biểu dương, tôn vinh tại các hội nghị sơ kết, tổng kết 
và nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Điển hình là:(7) 

                   
7 - Tập thể: Cán bộ và nhân dân thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng với phong trào duy trì và nâng 

cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; nhân dân xóm Pá Mị, xã 
Hữu Kiên, với 11 gia đình đã hiến đất để mở đường với chiều dài hơn 300m, mỗi gia đình trong xóm 
tự nguyện đóng góp gần 30 triệu đồng để chi trả tiền san ủi, mở đường với chiều dài hơn 7 km, rộng 
3,5m; nhân dân và cán bộ thôn Bản Thí, xã Vân Thủy đoàn kết huy động được gần 60 triệu đồng để bê 
tông đoạn đường dài 500 mét, rộng 3 mét;...   

- Cá nhân: Ông Lành Văn Lôi, thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng, mô hình trồng trọt kết hợp chăn 
nuôi gia cầm, lợi nhuận thu được 500 triệu đồng/năm, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 
ông Mã Văn Lét, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, có mô hình sản xuất Na gối vụ, lợi nhuận thu được 
từ 300 triệu đồng/năm trở lên, được bình chọn nhận giải thưởng "Sao Thần nông - Cho mùa bội thu" 
do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội nông dân Việt Nam tổ 
chức thực hiện; ông Lương Trí Thức, thôn Nam Lân, xã Y Tịch, mô hình trồng na, thuốc lá, lợi nhuận 
thu được 580 triệu đồng/năm; ông Lý Văn Mão, thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, mô hình phát triển 
trồng rừng, lợi nhuận thu được trên 500 triệu đồng/năm; bà Lương Thị Huê, thôn Nam Lân 2, xã Y 
Tịch, mô hình trồng cây ăn quả (Na, Hồng, Quýt, Lúa) kết hợp chăn nuôi lợn, gà, lợi nhuận thu được 
470 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, mô hình trồng cây ăn 
quả (Na, Bưởi diễn) và chăn nuôi (lợn sinh sản, lợn thịt), lợi nhuận thu được 400 triệu đồng/năm; bà 
Chu Thị Vinh thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, với mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất Na, 
Bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, lợi nhuận thu được 350 triệu đồng/năm; bà Nguyễn Thị Thuận, thôn 
Giáp Thượng II, xã Y Tịch, mô hình trồng cam, thuốc lá, nuôi lợn thịt, lợi nhuận thu được 270 triệu 
đồng/năm; ông Hoàng Văn Khởi, thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, mô hình chăn nuôi vịt trời và gia cầm, thu 
lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm; ông Hoàng Văn Mới, thôn Làng Càng 2, xã Hòa Bình, mô hình 
trông cam, bưởi diễn, lợi nhuận thu được trên 300 triệu đồng/năm; bà Hứa Thị Dùng, thôn Chằm 
Pháng và ông Lê Xuân Hồng, thôn Than Muội, xã Quang Lang, mô hình sản xuất Na tiêu chuẩn 
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III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện phòng trào thi đua 

 Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, 
chính quyền huyện và các xã đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Đề án xây dựng 
nông thôn mới của địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua, tuyên 
truyền vận động nhân dân, đăng ký các xã về đích sớm, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay 100% số xã trên địa bàn 
huyện đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM và có quy chế quản lý 
quy hoạch.  

Mạng lưới giao thông phát triển đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại, trao đổi 
hàng hóa giữa các vùng. Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng 
cấp và sửa chữa để đảm bảo tưới tiêu chủ động cho sản xuất nông nghiệp. Hệ 
thống điện tiếp tục được đầu tư nâng cấp cải tạo, đảm bảo phục vụ nhu cầu của 
người dân, 19/19 xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 
99,6%. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp 
đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất văn 
hoá tiếp tục được đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho bà con nhân dân có nơi sinh 
hoạt, vui chơi giải trí. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư 
xây dựng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. 
Nhà ở dân cư tiếp tục được quan tâm thực hiện với phương châm phát huy nội lực 
là chính đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân trong và ngoài huyện; bằng nguồn quỹ “Vì người nghèo” quỹ vận động 
“Xây dựng nông thôn mới” của huyện và sự nỗ lực của các hộ gia đình cùng 
chung tay xóa nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ 
nghèo. Các công trình nước sinh hoạt thường xuyên được duy tu, sửa chữa đảm 
bảo cho người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (8).  

Nông nghiệp, nông thôn của huyện đã đạt được những thành quả nhất định 
như: Sản phẩm Na Chi Lăng đã được chứng nhận thương hiệu vàng nông nghiệp 
Việt Nam năm 2016; sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017; Top 10 thương 
hiệu vàng năm 2018; được tôn vinh là 1/75 thương hiệu vàng Việt Nam năm 
2019. Một số mô hình bước đầu đem lại hiệu quả như sản xuất Cao Khô, nuôi 
Gà vàng tại xã Vạn Linh; nuôi Vịt trời, trồng Lạc tại xã Bằng Mạc; nuôi Ong 

                                                       
VietGAP, lợi nhuận thu được trên 200 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Ngọc Thạch, thôn Mạn Đường, xã 
Mai Sao, mô hình chăn nuôi thỏ, lợi nhuận thu được 200 triệu đồng/năm. 

- Gia đình: Ông Lâm Văn Thảo, thôn Cô Hồng, xã Vân An đã hiến 1.300 m2 đất để làm đường 
giao thông liên thôn, trong đó có 830 m2 đất rừng, 420 m2 đất trồng cây hàng năm và 50m2 đất ruộng; 
ông Nông Văn Hữu, thôn Nà Lìa, xã Hữu Kiên đã hiến 500 m2 đất ruộng và 50 cây bạch đàn 2 năm 
tuổi để làm đường giao thông liên thôn; ông Hoàng Văn Thắng, thôn Khâm Phường, xã Bắc Thủy đã 
hiến 510 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn và làm đường giao thông liên thôn; ông Lộc Văn Sài, 
thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn đã hiến 5.340 m2 đất đồi làm đường ĐH.84;…. 

8 Đến nay có: 07/19 xã đạt tiêu chí giao thông; 18/19 xã đạt tiêu chí Thủy lợi; 08/19 xã đạt tiêu 
chí về Điện; 06 xã đạt chuẩn tiêu chí về Trường học; 10/19 xã có nhà VH xã, 177/193 thôn có nhà VH 
thôn, 06/19 xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất Văn hóa; 12/19 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; 
12.215/14.837 nhà đạt chuẩn theo quy định, 12/19 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư; 92% dân số nông 
thôn trên địa bàn huyện được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.  
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mật tại xã Vân Thủy, ... Các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp 
dần được hình thành, đến nay trên địa bàn huyện đã có 11 Hợp tác xã nông 
nghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu 
nhập cho người dân. Công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn được 
quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nâng cao tay nghề và năng suất cho 
người lao động. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống 
của người dân ở địa bàn khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về 
công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chất lượng 
giáo dục được củng cố và phát triển bền vững; công tác phổ cập giáo dục tiểu 
học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 
THCS được duy trì thường xuyên. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 
được thực hiện thường xuyên; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được 
đầu tư, mở rộng; chất lượng phục vụ và hiệu quả điều trị từng bước được nâng 
lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,6%. Vệ sinh môi trường nông 
thôn và an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động bằng 
nhiều hình thức. 

Phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông 
thôn mới được phát huy hiệu quả, đời sống văn hóa tinh thần của người dân 
được chăm lo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân làm tốt công 
tác tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên, hội 
viên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền vận động 
người dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa cộng đồng được chú 
trọng, chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa từng bước được nâng lên, đời 
sống tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện. Các phong trào lao động 
sáng tạo, nêu gương người tốt, việc tốt, thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang được quan tâm. Cùng với việc xây dựng nếp sống văn minh, đời 
sống văn hóa, các xã đã từng bước xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa, đầu 
tư cơ sở vật chất cho nhà văn hóa, xây dựng các cổng làng phù hợp với điều kiện 
và truyền thống của địa phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần 
chúng ở nông thôn được đa dạng hóa phù hợp với các tầng lớp và lứa tuổi; hoạt 
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh, sinh hoạt cộng 
đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nền nếp.  

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 
thường xuyên được quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, phát huy vai trò 
của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông 
thôn mới. Công tác quốc phòng được Ban Chỉ huy Quân sự các xã xây dựng lực 
lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc 
phòng; tổ chức tuyên truyền và triển khai tốt công tác tuyển sinh quân sự, hoàn 
thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao; 
19/19 xã xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong các trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng không nhân 
dân. An ninh trật tự được quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
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pháp luật để người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, thực hiện tốt 
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; 19/19 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội.  

Với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
với tinh thần “Chung sức xây dựng nông thôn mới” các cấp ủy Đảng, chính 
quyền từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong 
trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay sáng tạo, sử dụng 
nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư đã cùng nhau tự quản, đóng 
góp sức người, sức của làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, 
xây dựng nhà văn hóa thôn, sân chơi, bãi tập theo quy chuẩn. Chỉ đạo xã Chi 
Lăng tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; lựa chọn xã đặc biệt khó khăn 
(xã Chiến Thắng) đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để chỉ 
đạo tổ chức thực hiện phấn đấu đến năm 2020 bình quân đạt từ 10 tiêu chí trở lên. 
Đến nay, bình quân đạt 10,89 tiêu chí/xã và đã có 06/19 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới đạt tỷ lệ 31,6%, trong đó có xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 
2010-2015 đang thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 
cao trong năm 2019. Hiện nay, huyện đang tập trung các nguồn lực để hỗ trợ xã 
Gia Lộc về đích nông thôn mới năm 2019, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới của huyện lên 07/19 xã đạt tỷ lệ 36,84%. 

2. Cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy 
sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới của các 
đơn vị 

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp, các cơ quan chuyên 
môn và UBND các xã, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình số 16/CTr-
UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện về Chương trình tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 
đến năm 2030. Tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của địa phương, phát 
triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Công tác tuyên truyền vận động người dân 
thay đổi về cách thức sản xuất được các cấp, các ban ngành đoàn thể quan tâm 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện; hệ thống loa truyền thanh đã tích cực tổ chức tuyên 
truyền sâu, rộng về công tác xây dựng nông thôn mới; tổ chức Hội nghị chuyên 
đề triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo 
nghề lao động nông thôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện 
thực tế nhu cầu của địa phương; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, hỗ 
trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của 
người dân ở địa bàn khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công 
tác giảm nghèo; chú trọng quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 
cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình 
quân 3%/năm. Chất lượng giáo dục toàn huyện ngày được nâng lên; các chỉ tiêu, 
chỉ số đều đạt và tăng so với kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông giáo dục sức 
khỏe được thực hiện thường xuyên. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 12/19 xã 
đạt chuẩn Y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011- 2020; tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,6%. Phong trào toàn dân xây dựng nếp 
sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được phát huy hiệu quả, người 
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dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa cộng đồng, chất 
lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa từng bước được nâng lên, đời sống tinh 
thần của người dân nông thôn được cải thiện. Các phong trào lao động sáng tạo, 
nêu gương người tốt, việc tốt được quan tâm chỉ đạo và nhân rộng. Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ở nông thôn được đa dạng hóa phù 
hợp với các tầng lớp và lứa tuổi. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực 
hiện và từng bước đi vào nền nếp. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ 
chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban giám sát cộng 
đồng và Ban phát triển thôn bản thực chất và hiệu quả hơn.  

Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2010-
2019 là 1.379,276 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 134.184 triệu 
đồng; ngân sách địa phương: 52.250 triệu đồng; vốn tín dụng: 638.849 triệu đồng; 
vốn lồng ghép từ các chương trình dự án: 250.426 triệu đồng; vốn huy động từ cộng 
đồng dân cư là 223.817 triệu đồng; vốn doanh nghiệp và các nguồn khác: 79.750 
triệu đồng. 

3. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính 
quyền và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
đạt hiệu quả cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập 
thể, cá nhân tiêu biểu điển hình đã được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu 
dương, khen thưởng. Từ năm 2016 đến nay, đã có 52 tập thể và 77 cá nhân, 
trong đó có 60 cá nhân là người lao động trực tiếp được tặng Giấy khen của Chủ 
tịch UBND huyện.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua 

Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại 
các xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá 
thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có điều chỉnh; phân công các 
thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phụ trách, trực tiếp theo 
dõi, phối hợp chỉ đạo cụ thể tại xã trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới. 
Các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; Ban 
quản lý thực hiện Chương trình do Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban; tất cả các 
thôn trên địa bàn 19/19 xã đều thành lập Ban phát triển thôn. Ngoài ra, còn thành 
lập các Ban Giám sát cộng đồng thôn bản. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban 
quản lý xã và Ban phát triển thôn được kiện toàn thường xuyên, làm việc tích cực 
và hiệu quả.  

5. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 

Hàng năm Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức Hội 
nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch 
cho năm sau. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban chỉ đạo các xã đã lựa chọn, bình 
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xét những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng và đề 
nghị khen thưởng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp xét đề nghị Chủ 
tịch UBND huyện khen thưởng tại Hội nghị của huyện và đề nghị Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và đề 
nghị khen thưởng theo quy định. 

6. Công tác khen thưởng, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong 
phong trào thi đua 

Trong giai đoạn 2016-2020 (từ năm 2016 đến nay), toàn huyện đã có 75 tập 
thể, 86 cá nhân và 100 gia đình (nông dân trực tiếp sản xuất) được Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng huyện họp xét, đề nghị các cấp khen thưởng động viên kịp 
thời (trong đó khen thưởng cấp tỉnh: 08 tập thể, 06 cá nhân và 16 gia đình; khen 
thưởng cấp huyện: 67 tập thể, 80 cá nhân và 84 gia đình). 

So sánh số liệu khen thưởng giai đoạn 2011-2015 với giai đoạn 2016-2020: 

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 
Tăng (giảm) so với  

giai đoạn 2011 - 2015 

 

Cấp 
khen 

thưởng 

T
ổn

g 
số

 

T
ập

 t
h

ê 

C
á 

n
h

ân
 

G
ia

 đ
ìn

h
  

T
ổn

g 
số

 

T
ập

 t
h

ê 

C
á 

n
h

ân
 

G
ia

 đ
ìn

h
 

T
ổn

g 
số

 

T
ập

 t
h

ê 

C
á 

n
h

ân
 

G
ia

 đ
ìn

h
 

Tỉnh 9 4 3 2 30 8 6 16 21 4 3 14 

Huyện 113 53 37 23 231 67 80 84 118 14 43 61 

Cộng: 122 57 40 25 261 75 86 100 139 18 46 75 

Số xã được khen thưởng:  

- Giai đoạn 2011-2015: 02 xã (Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng, đươc tặng 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 
15/5/2014; Cán bộ và nhân dân xã Vạn Linh, được tặng Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh) 

- Giai đoạn 2016 - 2020: 04 xã (Cán bộ và nhân dân xã Quang Lang; Cán bộ 
và nhân dân xã Bằng Mạc; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, Ủy 
ban nhân dân xã Mai Sao, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Phong trào thi đua “Cả nước chung xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2011-2020 đã được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức 
triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, 
sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 
Phong trào đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, thực sự đi vào đời 
sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo 
nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa xã hội 
có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  
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Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực; các mô hình 
phát triển cây, con chủ lực, thế mạnh của địa phương được quan tâm chỉ đạo và hỗ 
trợ xây dựng đạt hiệu quả kinh tế cao; công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị 
trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm được chú trọng đã góp phần nâng 
cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. 

Cơ chế chính sách đã hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới tạo nên 
bước đột phá, thu hút được một lượng khá lớn nguồn lực xã hội giúp người nông 
dân bớt đi gánh nặng trong việc đóng góp tiền của trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới, khắc phục khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây 
dựng nông thôn mới. 

Nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, của các tầng lớp nhân dân về xây 
dựng nông thôn mới đã được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đã gắn bó với 
đời sống tinh thần của đông đảo người dân nông thôn. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở một số xã triển khai thực 
hiện chưa thực sự sâu rộng, một số cấp ủy, chính quyền vẫn còn tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại chưa chú trọng phát huy nội lực của người dân trong thực hiện chương 
trình; chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch và tìm ra các 
giải pháp để tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua phát động còn chung chung 
mang tính hình thức, chưa “rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện…”, ít quan 
tâm chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân.  

Công tác tuyên truyền, vận động của Ban Chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể ở 
một số địa phương chưa sát sao, chưa thường xuyên liên tục, chưa phân công 
nhiệm vụ cụ thể và chưa có giải pháp cụ thể, thiết thực; hình thức, nội dung 
tuyên truyền còn đơn điệu, chưa có chiều sâu. Chủ yếu thực hiện tại các hội 
nghị, trên Đài truyền thanh hoặc lồng ghép cùng các nội dung khác tại các cuộc 
họp của thôn. Hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao, một bộ phận người 
dân chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm và là người được hưởng thụ trong xây 
dựng nông thôn mới. 

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 
thông qua Phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa cấp ủy, chính quyền tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu cụ thể. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong xây dựng 
nông thôn mới còn ít được quan tâm. 

Một số xã được giao làm chủ đầu tư còn lúng túng, chậm rà soát tiêu chí và 
lựa chọn các hạng mục công trình, tiến độ triển khai và giải ngân chậm do việc 
huy động trong nhân dân và các nguồn lực khác còn khó khăn. Năng lực quản lý 
về xây dựng cơ bản của Ban Quản lý các xã còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm 
và chưa mạnh dạn trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện 
trong việc tổ chức và thực hiện các dự án.  

Môi trường trong khu vực nông thôn còn nhiều bất cập, nhất là khâu xử lý 
nước thải, rác thải sinh hoạt chưa được người dân quan tâm thực hiện thường 
xuyên. Do nhận thức của người dân còn hạn chế, tập quán sinh hoạt còn lạc hậu, 
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chưa nỗ lực cố gắng xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia 
súc đảm bảo vệ sinh.  

3. Một số nguyên nhân hạn chế, tồn tại 

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở một số xã về thực 
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế nên chưa huy động sự 
vào cuộc và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền vận 
động ở một số xã hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào thi đua sôi nổi 
trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lực lượng đoàn viên, hội viên; chưa có 
nhiều các mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu để nhân rộng. 

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tuy đã được cải thiện 
nhưng chưa đáng kể, thu nhập của nông dân vẫn còn thấp; số hộ nghèo còn cao, số 
hộ có nguy cơ tái nghèo còn nhiều. Ý thức chấp hành luật pháp, nếp sống văn 
minh công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội của một bộ 
phận nhân dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng khu dân cư văn hóa, 
xã nông thôn mới.  

Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu 
xây dựng hạ tầng nông thôn mới thì cao, khả năng đóng góp của người dân nông 
thôn có hạn đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xây dựng nông thôn mới. Một số gia 
đình nông dân mới chỉ có khả năng tham gia đóng góp kinh phí vào xây dựng hạ 
tầng, chưa có kinh phí để tu sửa nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh; cải 
tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn...  

4. Bài học kinh nghiệm 

Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng 
đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà 
nước về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần người dân phải là chủ, làm chủ; 
huy động nội lực là chính. 

Coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là 
cán bộ cấp cơ sở. 

Chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa 
phương, tạo điều kiện để mỗi địa phương tự chủ trong việc xác định nhu cầu 
thiết thực và việc phân bổ nguồn lực cũng tập trung ưu tiên hơn cho các nhu cầu 
thiết thực này. 

 Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, theo 
phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của 
doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần 
thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người 
dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, 
minh bạch. 

 Cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự 
tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thúc 
đẩy thực hiện chương trình. 
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5. Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai phong trào thi đua 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn tiếp theo.  

- Có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn; phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp; chú trọng công nghiệp 
chế biến nông sản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 
 
 Nơi nhận:                                                               
- Sở Xây dựng tỉnh;                                                                    
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu VT. 
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