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BÁO CÁO  

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 

 

Kính gửi: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy về 

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy năm 2021; Thông báo số 30-TB/TU ngày 01/4/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 

việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 

64-CV/BCSĐ ngày 07/4/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc thẩm định 

dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định, 

thống nhất và báo cáo kết quả như sau: 

1. Đảng đoàn HĐND tỉnh nhất trí với bố cục của dự thảo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2021-2025. Dự thảo đã đánh giá khái quát về kết quả, những hạn chế, yếu kém và 

nguyên nhân của những hạn chế yếu kém sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 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. 

Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Chương trình hành động của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-

2025. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đề cập trong dự thảo Nghị quyết khá đầy 

đủ, toàn diện, bao quát các lĩnh vực đời sống, văn hóa xã hội, kết cấu hạ tầng, an 

ninh trật tự khu vực nông thôn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

2. Một số kiến nghị của Đảng đoàn HĐND tỉnh 

2.1. Đối với mục I về thực trạng chương trình xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2011-2020 của dự thảo Nghị quyết: xem xét, nghiên cứu thay đổi tiêu đề của 

Mục I từ " Thực trạng chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020" 

thành "Khái quát tình hình ". 
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Đánh giá bổ sung thêm những hạn chế, yếu kém về công tác quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2020; về khả năng bố trí, huy động 

nguồn lực vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu của các 

hạn chế trong quá trình thực hiện. 

2.2. Đối với mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Nghiên cứu, bổ sung thêm các 

chỉ tiêu:  

- Mức thu nhập bình quân của người dân tại khu vực nông thôn. 

- Các chỉ tiêu về thuỷ lợi. 

- Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Về thành lập mới Tổ hợp tác, Hợp tác xã. 

2.3. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Nghiên cứu bổ sung các giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách phục vụ 

cho việc xây dựng nông thôn mới; về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.  

- Đối với giải pháp số 3 về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng 

bộ, tạo kết nối nông thôn - đô thị hài hòa: Đánh giá bổ sung các nhiệm vụ, giải 

pháp về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quản lý quy hoạch ở khu 

vực nông thôn; bổ sung quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung tại các xã, các 

huyện. 

- Đối với giải pháp số 4 về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân 

gắn với giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cư dân nông thôn: Đề nghị biên tập ngắn gọn lại, nhưng đảm bảo 

đầy đủ về nội dung.  

Tại khổ cuối cùng của giải pháp này đề nghị chuyển nội dung "rà soát, bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới liên vùng huyện, xã; quan tâm đến việc 

thực hiện tốt quy hoạch nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn các xã" về giải pháp số 

3. 

- Đối với giải pháp số 5 về củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với xây dựng 

vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: Bổ sung thêm nội dung 

về công tác đào tạo cán bộ, luân chuyển cán bộ ở cấp cơ sở. 

- Đối với giải pháp số 6 huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cần 

nêu rõ ở giai đoạn 2021-2025 các xã về đích nông thôn mới sẽ gặp nhiều khó khăn 

hơn giai đoạn trước, vì vậy cần quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí, huy động nguồn 

lực thỏa đáng để đạt được các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh và nâng cao công tác giám 

sát, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu 

tư thực hiện chương trình. 



 3 

2.4. Về tổ chức thực hiện  

Tại điểm 2 mục IV của dự thảo Nghị quyết bổ sung nội dung "phối hợp với 

Đảng đoàn HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ban  hành 

các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện 

Nghị quyết này"; bổ sung cụm từ "sơ kết, tổng kết" sau cụm từ "đôn đốc". 

Tại điểm 3 mục IV bổ sung thêm cụm từ "tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị 

quyết này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân" vào sau cụm từ 

"tổ chức chính trị xã hội" 

Tại trang  8 Thay cụm từ " Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ"  bằng 

cụm từ "Nghị quyết này được quán triệt đến đảng viên và phổ biến rộng rãi đến 

các tầng lớp Nhân dân". 

2.5. Một số ý kiến khác: Tiếp tục rà soát các câu từ được sử dụng trong Nghị 

quyết đảm bảo đúng nghĩa, dễ hiểu. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh về dự thảo Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2021 – 2025. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các thành viên Đảng đoàn, 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh,  

- Sở NN&PTNT, VP UBND tỉnh, 

- Lưu VT, CVĐĐ. 

T/M ĐẢNG ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

                    

                   

 

Đoàn Thị Hậu 
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