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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện tại 

 cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng NTM xã Nậm Chảy 

đến năm 2019; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 

 
 

 

Ngày 13/02/2020, UBND huyện, tổ chức họp đánh giá, tình hình kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Nậm Chảy năm 2020. Dự họp 

có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách 19 tiêu chí xây dựng NTM huyện, 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và GNBV 

xã Nậm Chảy. Đồng chí Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

cuộc họp. Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn 

mới và GNBV xã Nậm Chảy báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới của xã đến năm 2020; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí 

Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

I. Đánh giá công tác triển khai xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 

của xã Nậm Chảy. 

Trong những năn qua, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã hội và nhân dân 

xã Nậm Chảy đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng NTM đạt chuẩn 

theo quy định. Một số cơ quan đơn vị được giao phụ trách các tiêu chí XDNTM đã 

chủ động tích cực phối hợp với xã Nậm Chảy triển khai thực hiện đảm bảo các nội 

dung theo yêu cầu. Đến hết năm 2019, xã Nậm Chảy đã hoàn thành 10 tiêu chí; hiện 

tại xã còn lại 9 tiêu chí chưa hoàn thành (TC6 - Cơ sở vật chất văn hóa; TC10 - Thu 

nhập; TC11 - Hộ nghèo; TC13 - Tổ chức sản xuất; TC16 - Văn hóa; TC17 - Môi 

trường và ATTP; TC 17- Môi trường và an toàn thực phẩm; TC18 - Hệ thống tổ chức 

chính trị và tiếp cận pháp luật; TC19 - Quốc phòng, an ninh). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

đó là: Công tác nắm văn bản của bộ máy tổ chức chỉ đạo điều hành Chương trình 

MTQG xây dựng NTM của xã chưa tốt, đánh giá tiêu chí chưa bám sát quy định 

Bộ tiêu chí của tỉnh Lào Cai về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; công tác rà 

soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới để phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu nông 

nghiệp cũng như nhu cầu phát triển chưa được thực hiện; nhiều nội dung, tiêu chí 

trong khả năng của xã có thể thực hiện được nhưng chưa xác định rõ nhiệm vụ để 

đưa vào kế hoạch thực hiện để đạt chuẩn tiêu chí; kế hoạch nhiệm vụ, nội dung đưa 

ra để tổ chức thực hiện còn mang tính chung chung, chưa cụ thể. Một số cơ quan 

huyện và ban, ngành, đoàn thể của xã chưa thực sự quan tâm, chưa quyết liệt trong 

việc hỗ trợ UBND xã Nậm Chẩy thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM; 

một bộ phận nhân dân chưa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; còn có chỉ 
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tiêu, tiêu chí đạt ở mức thấp hoặc chưa triển khai thực hiện như: thành lập hợp tác 

xã, xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, 

an toàn, chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 

xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, 

bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; cán bộ, công chức xã đạt 

chuẩn, Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn TSVM; đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương 

trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Thu nhập bình quân đầu người 

năm 2019 mới đạt mức 28,72 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 26,14%. 

II. Nhiệm vụ thời gian tới  

1. Đối với xã Nậm Chảy  

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần tập trung cao độ quyết tâm hoàn thành 

nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo xã cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, 

hàng tuần, đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, những mặt tồn tại, hạn chế và 

giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Có trách nhiệm rà soát lại thực trạng các tiêu chí nông thôn mới để xây dựng 

kế hoạch nội dung, lộ trình, nguồn lực cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện. Trên cơ 

sở đó xác định tiêu chí nào cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn 

nào thì chủ động phối hợp với cơ quan đó; tiêu chí nào cần tuyên truyền, vận động 

người dân thì giao cho Mặt trận, các hội, đoàn thể tổ chức vận động. 

Trước hết, cần tập trung rà soát, xác định nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí chưa 

đạt chuẩn và các tiêu chí đã được đánh giá đạt chuẩn nhưng còn vướng. Cụ thể: 

a) Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa.  

Vận động nhân dân hiến đất, tiền, vật tư, công lao động để xây dựng hoàn 

thành nhà văn hóa ở 7 thôn chưa có nhà văn hóa, đảm bảo yêu cầu 100% thôn bản 

trên địa bàn xã có nhà văn hóa. 

b) Tiêu chí số 10 - Thu nhập. 

Đôn đốc chỉ đạo nhân dân tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập; đồng thời 

phối hợp với Chi cục Thống kê huyện tổ chức rà soát, đánh giá lại, phấn đấu đến 

hết năm 2020, mức thu nhập bình quân đầu người tăng thêm 7,3 triệu 

đồng/người/năm, đạt mức thu nhập 36 triệu đồng/người/năm theo yêu cầu của Bộ 

tiêu chí. 

c) Tiêu chí số 13 - Về tổ chức sản xuất 

UBND xã cần nghiên cứu, vận động, hướng dẫn người dân thành lập 01 hợp 

tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp để tạo liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm 

bảo ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, để đạt tiêu chí.  

d) Tiêu chí 17 - Môi trường và ATTP. 

Xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ xã phụ trách từng điểm dân cư. 

Tuyên truyền vận động nhân dân định kỳ hàng tuần tổ chức chỉnh trang nhà cửa, 
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chuồng trại, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và thực 

hiện đầy đủ các nội dung dảm bảo đạt các chỉ tiêu (17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7) 

theo yêu cầu của Tiêu chí 17. 

e) Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. 

UBND xã chủ động phối hợp với phòng Nội vụ huyện đăng ký cử 3 cán bộ 

đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo theo yêu cầu chỉ tiêu 18.1 về cán bộ, công 

chức xã đạt chuẩn.  

Cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm thực hiện và xây dựng Đảng bộ, chính 

quyền xã đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh năm 2020. 

Chỉ đạo các ban Tư pháp, Hội Phụ nữ, đoàn thể xã thường xuyên tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia 

đình sâu rộng đến toàn thể người dân. Phấn đấu tỷ lệ nữ ủy viên cấp ủy đạt từ 15% 

trở lên; không còn tình trạng tảo hôn; mỗi tháng xây dựng từ 2 chuyên mục tuyên 

truyền về bình đẳng giới trên hệ thống lao truyền thanh của xã. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện   

Chịu trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, hướng dẫn xã 

Nậm Chảy hoàn thiện các thủ tục thành lập Hợp tác xã theo quy định. Tổ chức 

tuyên truyền về luật HTX năm 2012, các cơ chế chính sách ưu đãi về thành lập 

HTX để nhân dân biết tham gia. 

Hướng dẫn xã Nậm Chảy, lựa chọn sản phẩm chủ lực trên địa bàn, làm cơ sở 

xây dựng và phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo 

bền vững của địa phương.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Cân đối nguồn ngân sách huyện, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí hỗ 

trợ xã Nậm Chảy xây dựng mới Nhà văn hóa thôn theo định mức quy định. 

 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với UBND xã Nậm Chảy tổ chức, đánh giá lại các hộ dân (dự 

kiến thoát nghèo năm 2020), rà soát đánh giá các tiêu chí đạt thấp đề xuất phương án 

hỗ trợ, đảm bảo đủ điều kiện thoát nghèo, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo 

của xã  giảm xuống dưới 12% đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí.   

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc xã Nậm Chảy thực hiện hoàn thành 3 

chỉ tiêu về: (1) xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; (2) mai 

táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; (3) chất thải rắn trên địa bàn và 

nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý 

theo quy định. (4) tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh và đảm bảo 3 sạch ≥ 70%. 

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện 
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Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp xã Nậm Chảy khảo sát lập 

hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng sân thể thao, nghĩa trang nhân dân, sớm 

triển khai xây dựng các công trình, hoàn thành đúng tiến độ thời gian qui định. 

7. Chi cục Thống kê huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Nậm Chảy tổ 

chức rà soát, thống kê tất cả các nguồn thu nhập, đánh giá chính xác mức thu nhập, 

đảm bảo sát, đúng với thực tế tại địa phương, nhằm xác định rõ mức thu nhập bình 

quân đầu người toàn xã trong năm 2020. 

8. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

 Hướng dẫn xã Nậm Chảy lập dự án cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất 

bằng nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang, đề xuất mức cho vay, thời hạn vay 

và lãi xuất vay báo cáo UBND huyện phê duyệt, sớm tạo điều kiện cho nhân dân 

có kinh phí đầu tư phát triển sản xuất. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT - TT 

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thôn bản; tuyên truyền 

nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô 

thị văn minh". Hướng dẫn đánh giá thôn bản đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tiếp, 

đảm bảo tỷ lệ số thôn đạt yêu cầu bộ tiêu chí đề ra, phấn đấu hoàn thành vào cuối 

năm 2020. 

10. UBND xã Nậm Chảy   

Trên cơ sở Kế hoạch về xây dựng xã Nậm Chảy đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2020 của UBND huyện. UBND xã Nậm Chảy xây dựng kế hoạch nội dung, lộ 

trình, nguồn lực cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện. Tập trung thực hiện đồng bộ 

các giải pháp xây dựng hoàn thành đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thành; 

phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2020 đúng theo kế hoạch đề ra. 

11. Đối với các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách 19 tiêu chí 

xây dựng NTM và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch nội dung, lộ trình, 

nguồn lực cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công 

phụ trách; chủ động nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra, phối hợp với 

UBND xã Nậm Chảy giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và tổ chức thực 

hiện để xã Nậm Chảy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. (Kế hoạch thực hiện 

NTM tại xã Nậm Chảy của các cơ quan, đơn vị xây dựng xong gửi về UBND 

huyện trước ngày 28/02/2020) để nắm bát chỉ đạo. 

 - Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, cử cán bộ hướng dẫn xã Nậm 

Chảy hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới năm 2020, đề xuất 

nhiệm vụ cụ thể để cấp ủy, chính quyền xã tổ chức thực hiện. Chủ động phối hợp 

tích cực với các cơ quan, đơn vị phụ trách 19 tiêu chí xây dựng NTM huyện, 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND huyện. 
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 Trên đây là kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi - Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM xã Nậm Chảy năm 

2020. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND xã Nậm Chảy biết, 

triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị phụ trách 19 tiêu chí; 

- Ngân hàng CSXH huyện; 

- Ban QLDA xây dựng; 

- Đảng ủy, UBND xã Nậm Chẩy; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thức 
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