
UBND TỈNH LÀO CAI  

BAN DÂN TỘC 

 

Số:          /BC-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng 12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả giúp đỡ xã Bản Xèo, huyện Bát Xát xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022. 
 

 

Kính gửi: Văn phòng điều phối NTM tỉnh Lào Cai. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 189/VPĐP-KH ngày 18/11/2022 của Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả giúp đỡ xã Bản Xèo, 
huyện Bát Xát xây dựng NTM năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo:  

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Bản 
Xèo, huyện Bát Xát xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

- Báo cáo kết quả giúp đỡ xã Bản Xèo xây dựng nông thôn mới quý I, 6 
tháng, 9 tháng và năm 2022; 

- Hàng tháng, hàng quý tổ chức đoàn công tác làm việc với Đảng uỷ, UBND 
xã Bản Xèo về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Giúp đỡ về chuyên môn 

- Lãnh đạo Ban và Tổ công tác đã hướng dẫn BCĐ xã Bản Xèo xác định mục 
tiêu, thực hiện nhiệm vụ hàng năm và điều chỉnh mục tiêu phấn đấu hoàn thành 

tiêu chí năm 2022 cho phù hợp thực tế.  

- Lãnh đạo Ban Dân tộc đã phối hợp với BCĐ xây dựng Nông thôn mới của 
huyện Bát Xát (Phó Chủ tịch UBND, các phòng chuyên môn, thành viên BCĐ 

huyện giúp xã,..) làm việc với BCĐ xã bàn các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, 
thực hiện các tiêu chí của xã. 

- Lãnh đạo Ban và Tổ công tác đã đến các thôn kiểm tra tình hình sinh sống, 
phát triển sản xuất của nhân dân, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh 

tế phù hợp với thực tế khí hậu, đất đai tại địa phương, thực hiện các tiêu chí xây 
dựng NTM xã đã đề ra.  

2.2. Giúp đỡ về huy động nguồn lực  

- Thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số xã Bản Xèo, huyện Bát Xát; tặng 

quà cho 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã với trị giá 12 triệu đồng. Nắm tình 
hình đời sống của Nhân dân, an ninh trật tự trước Tết Nguyên Đán, tình hình triển 

khai các chính sách dân tộc năm 2022; 
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- Nắm tình hình đồng bào, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã trong, 
sau Tết Nguyên Đán; Ban hành kế hoạch giúp đỡ xã xây dựng NTM năm 2022; 

- Trao đổi, nắm tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH của xã, triển 
khai xây dựng NTM tại xã và các thôn 3 tháng đầu năm. Phối hợp với Ban Dân tộc 

tỉnh Vĩnh Phúc tặng thôn San Lùng 20 tấn xi măng làm đường giao thông nông 
thôn với trị giá 40 triệu đồng; 

- Cử công chức phối hợp với Chi đoàn thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển 
(Uỷ ban Dân tộc) tặng quà cho các cháu học sinh trên địa bàn xã gồm áo sơ mi, 

sách vở và đồ dùng học tập với trị giá trên 25 triệu đồng; 

- Nắm tình hình xây dựng nông thôn mới của xã 5 tháng đầu năm; 

- Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; 

- Dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023; tặng quà cho các nhà trường trị 

giá 3.000.000 đồng; 

- Nắm tình hình xây dựng nông thôn mới và công tác tôn giáo 9 tháng đầu 

năm 2022; tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh trị giá 2.000.000 đồng; 

- Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Bản Xèo, huyện Bát Xát 

(10/12/1962 - 10/12/2022); tặng quà chúc mừng cho Đảng bộ xã trị giá 21.000.000 
đồng.  

* Tổng số tiền và giá trị hiện vật quy ra tiền đã hỗ trợ cho xã năm 2022: 
103.000.000 đồng. 

- Một số kết quả thực hiện tại xã: 

+ Trong năm UBND xã và các đoàn thể của xã đã ban hành 52 văn bản để chỉ 

đạo triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới. Nội dung các văn bản tập 
trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm. 

+ Tuyên truyền qua các buổi họp thôn, giao ban, hội nghị tuyên vận, Đài phát 
thanh xã mỗi ngày phát 2 buổi (Sáng, chiều), đồng thời tiếp sóng đài truyền thanh 

huyện, tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới nêu gương người tốt, việc tốt, 
các gương điển hình tiên tiến, các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, 

cắt dán băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền.  

+ Duy trì đạt 10/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện duy trì 
và nâng cao chất lượng các chí đã đạt, trọng tâm là nâng cao chất lượng tiêu chí môi 

trường nông thôn đối với hai thôn kiểu mẫu. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Công tác triển khai thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện giúp đỡ xã xây dựng NTM năm 2023; 

- Hàng tháng, quý làm việc với BCĐ xã nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời giúp 
đỡ xã thực hiện tốt công tác xây dựng NTM. Huy động các nguồn lực, tổ chức và 

các nhân, các doanh nghiệp giúp đỡ xã xây dựng NTM năm 2023. 
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2. Công tác chỉ đạo, giúp đỡ xã 

- Thăm và chúc tết Đảng ủy, UBND xã nhân dịp đầu xuân năm 2023; 

- Hướng dẫn BCĐ xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân, huy động mọi nguồn lực trong việc triển khai xây dựng NTM. Lựa chọn đăng 

ký và triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

- Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tốc độ tăng trưởng chưa 

tương xứng với tiềm năng, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn hạn chế, sản xuất chủ 
yếu dựa trên phương thức truyền thống. 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình 
xây dựng NTM còn hạn chế, còn trông chờ ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước. 

- Xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2018. Tuy nhiên theo quy 

định các tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, xã còn 9/19 tiêu chí chưa đạt. 

* Giải pháp để thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã:  

+ Tăng cường tuyên truyền Chương trình XDNTM cho cán bộ và nhân dân 
trong xã. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền cho các trưởng thôn, bản nắm chắc được 

các nội dung về xây dựng NTM để tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực 
hiện.   

+ Đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và 
huyện Bát Xát, bố trí kinh phí theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã có nguồn lực tổ chức, triển 
khai thực hiện. 

Trên đây là Báo cáo giúp đỡ xã Bản Xèo, huyện Bát Xát xây dựng dựng NTM 
năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Ban Dân tộc; 
- UBND huyện Bát Xát; 
- UBND xã Bản Xèo; 
- Thành viên tổ công tác; 
- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

 
 

Nông Đức Ngọc 
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Phụ lục: Báo cáo kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững năm 2022 

 

TT 
Thời gian 

báo cáo 

Số lượng 

văn bản 

ban hành 

chỉ đạo, 

hướng 

dẫn 

Trực tiếp về 

xã làm việc 

với nội 

dung giúp 

đỡ xã (lượt / 

Quý…/ … 

tháng/năm 

…) 

Ủng hộ, 

vận động, 

huy động 

giúp đỡ xã 

quy ra tiền 

mặt (triệu 

đồng) 

Giúp xã hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch XD NTM và 

GNBV năm 2022 

Ghi chú 

Số tiêu chí 

hoàn thành / 

Tiêu chí 

đăng ký 

theo kế 

hoạch của 

xã 

Giảm tỷ lệ 

hộ nghèo / 

Kế hoạch 

của năm 

(%) 

Tổng Năm 2022 5 
12 lượt/ 

năm 

103 triệu 

đồng 

Duy trì thực 

hiện 10/19 

tiêu chí 

 

Theo kết  

quả điều tra 

số hộ nghèo 

năm 2022 số 

hộ nghèo toàn 

xã 307 hộ, tỷ 

lệ hộ nghèo 

chiếm 

52,57%. 

 

 

 


		2022-12-13T08:38:17+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T08:49:50+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T08:50:01+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T08:50:11+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




