
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND    Văn Quan, ngày    tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc không thực hiện phấn đấu xã Tân Đoàn đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2022; thực hiện củng cố nâng cao tiêu chí nâng cao tại các xã  

đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022, huyện Văn Quan được giao tổ chức chỉ đạo, phấn đấu năm 

2022 đưa xã Tân Đoàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan đã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao tại Tân Đoàn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện 

Văn Quan. Qua kết quả rà soát UBND huyện nhận thấy việc phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Đoàn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên 

địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do số tiêu chí nâng cao đạt được 

của các xã còn ở mức thấp chỉ 3,8 tiêu chí/xã (xã Tân Đoàn 7 tiêu chí, xã Tràng Phái 

4 Tiêu chí, xã Tú Xuyên 2 Tiêu chí, xã Yên Phúc 4 tiêu chí, xã Hữu Lễ 5 Tiêu chí, 

Điềm He đạt 1 tiêu chí). Đồng thời có một số chỉ tiêu, tiêu chí không thể hoàn thành 

được trong năm 2022, cụ thể như tiêu chí số 5 giáo dục, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu 

chí 14 Y tế, tiêu chí 17 môi trường (riêng xã Tân Đoàn tiêu chí về hệ thống chính trị 

là không thể thực hiện được do năm 2021, 2022 xã có cán bộ công chức bị kỷ luật 

và hiện đang tiếp tục giải quyết đơn thư kiếu nại) do mức độ đạt tiêu chí của các xã 

đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện còn rất thấp so với yêu cầu của tiêu 

chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2021. 

Vì vậy, UBND huyện Văn Quan kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn 

mới tỉnh xem xét cho huyện Văn Quan không thực hiện phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao tại xã Tân Đoàn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa 



bàn huyện trong năm 2022 mà chỉ thực hiện củng cố, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trong năm 2022 huyện có 02 xã đạt 10 tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao (Điềm He, Yên Phúc), tạo tiền đề hết năm 2023 huyện có 

đồng thời 02 xã đat chuẩn NTM nâng cao.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan rất mong UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn quan tâm, tạo điều kiện cho huyện thực hiện theo các nội dung đã đề xuất./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                                                        

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- BCĐ XDNTM huyện;                                 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT, NN.                                                                              
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
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