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Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Kết quả giúp đỡ xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn  

xây dựng NTM trong 9 tháng đầu năm 2022.  
 

 

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

 

Thực hiện Văn bản số 129/VPĐP-KH ngày 05/9/2022 của Văn phòng điều 
phối xây dựng NTM tỉnh Lào Cai về việc báo cáo 9 tháng đầu năm giúp đỡ xã 

xây dựng NTM. Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau:  

I. Kết quả triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công lãnh đạo các cơ quan, đơnvị giúp các xã xây 
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; 

Văn bản số 427/UBND-NLN ngày 27/01/2022 về tổ chức phát động phong trào 
thi đua xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2022. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BDT ngày 18/01/2022 giúp đỡ xã Nậm 
Xây huyện Văn Bàn xây dựng NTM năm 2022. 

- Xây dựng báo cáo số 50/BC-BDT ngày 16/3/2022 báo cáo kết quả giúp đỡ 

xã Nậm Xây xây dựng nông thôn mới Quí I/2022; 

- Xây dựng báo cáo số 121/BC-BDT ngày 08/6/2022 báo cáo kết quả giúp 

đỡ xã Nậm Xây xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022; 

- Ban hành Quyết định số 46/QĐ-BDT ngày 08/8/2022 về kiện toàn lại tổ 

giúp việc xây dựng NTM tại xã Nậm Xây huyện Văn Bàn; Phân công, giao nhiệm 
vụ cho Tổ giúp việc cho lãnh đạo Ban theo dõi giúp đỡ xã Nậm Xây; 

- Ban hành Văn bản số 596/BDT-TTr ngày 07/9/2022 nắm tình hình triển 
khai thực hiện NTM và giảm nghèo bền vững tại xã. 

2. Kết quả giúp đỡ 

2.1. Về chuyên môn 

 - Lãnh đạo Ban và Tổ giúp việc đã trực tiếp làm việc với Đảng uỷ, UBND 
và các ban, ngành của xã 4 lần để triển khai nhiệm vụ kế hoach năm 2022; đánh 
giá kết quả thực hiện 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2022; Thường xuyên 

nắm tình hình và trao đổi qua điện thoại để triển khai nhiệm vụ; 
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- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo Kế hoạch số 283/KH-UBND 
ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

2.2. Về vật chất 

Ban Dân tộc hỗ trợ ủng hộ, vận động, huy động giúp đỡ xã gồm: 

- Tặng khẩu trang và cồn diệt khuẩn thực hiện phòng, chống dịch Covid  cho 

xã, trị giá 3.500.000 đồng; 

- Thăm hỏi, tặng 10 xuất quà cho 10 hộ nghèo, gia đình khó khăn của xã 
trong dịp tết Nguyên đán, tổng trị giá quà và tiền mặt trên 10.000.000 đồng; 

- Thăm và tặng quà cho 01 cháu bị tật nguyền của xã số tiền 3.900.000 đồng; 

- Thăm và tặng quà Tết thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu cho các cháu học sinh 

tại xã, trị giá tiền 5.000.000 đồng; 

 Tổng giá trị hiện vật và tiền là: 22.400.000đ (Hai mươi hai triệu bốn trăm 
ngàn đồng chẵn) 

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 

- Phối hợp với xã triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được 

UBND tỉnh và UBND huyện giao năm 2022.  

-Thường xuyên bám sát tình hình thực hiện NTM giúp  đỡ xã giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc; bàn thống nhất với xã đề nghị UBND huyện, BCĐ NTM 
huyện Văn Bàn giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện kế hoạch được giao, như: Rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả 
từng loại đất hiện có để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông - Lâm 

nghiệp; Tiêu thụ sản phẩm lúa nếp do Nhân dân sản xuất ra…. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực và vận động các tổ chức, cá nhân, các 

doanh nghiệp giúp đỡ xã Nậm Xây thực hiện xây dựng NTM.  

- Hướng dẫn BCĐ xã lập thủ tục hồ sơ đánh giá, thẩm định chỉ tiêu, tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.  

Trên đây là Báo cáo kết quả giúp đỡ xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn xây dựng 

NTM 9 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện Văn Bàn; 
- UBND Xã Nậm Xây; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Thành viên tổ công tác; 
- Lưu: VT,TTr. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Trần Phùng 
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