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Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị
trực tuyến Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
Ngày 07/7/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia
(MTQG) xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (gọi tắt là BCĐ) tỉnh
đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Chương trình) tỉnh 6
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị
có các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ cấp huyện.
Sau khi nghe cơ quan Thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh báo cáo kết quả thực hiện 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; ý
kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí
thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ tỉnh kết luận như sau:
I. Đánh giá chung
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng để thực
hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành
Trung ương về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông
nghiệp nông dân, nông thôn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về
phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào
Cai, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là một chủ trương lớn, hợp lòng dân, đã được
Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Kế thừa và phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai
đoạn 2021-2025; UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai xây dựng nông
thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trong khi Trung ương chưa phê duyệt
chủ trương đầu tư Chương trình, cũng như các cơ chế, chính sách thực hiện
Chương trình chưa được Trung ương ban hành, hướng dẫn; đồng thời các cơ quan,
đơn vị cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được
giao; các huyện, thị xã, thành phố, các xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể
từng nội dung, nhiệm vụ năm và giai đoạn, phân công cụ thể cho các phòng, ban
chuyên môn và các thành viên BCĐ phụ trách từng tiêu chí, từng thôn, bản, từng
xã để phấn đấu thực hiện kế hoạch đề ra.
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Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã công nhận thêm 04/15 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (đạt 26,6%), nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và đạt
chuẩn nông thôn mới là 61/127 xã; công nhận 01 xã nông thôn mới nâng cao (xã
Sơn Hà/huyện Bảo Thắng); hoàn thiện hồ sơ “Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2020” trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định. Tỷ lệ giảm nghèo
6 tháng đầu năm ước giảm 1,5%, đạt 50% kế hoạch, ước tính tỷ lệ hộ nghèo khu
vực nông thôn đến nay còn 8,56%. UBND cấp huyện đã công nhận thêm 07 thôn
kiểu mẫu, 03 thôn nông thôn mới; lũy kế đến nay toàn tỉnh công nhận được 141
thôn kiểu mẫu, 126 thôn nông thôn mới.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại ảnh
hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững, như: Đại dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách cũng
như việc triển khai thực hiện Chương trình còn chậm; một số địa phương còn
chông chờ vào nguồn lực của Tỉnh, chưa tự bố trí cũng như huy động hiệu quả từ
nguồn vốn xã hội hoá; sự thay đổi nhân sự ở các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, cơ sở nên công tác chỉ đạo thực hiện chương trình có nơi bị gián đoạn,
thiếu tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, thậm chí một số địa phương
có dấu hiệu chững lại, cầm chừng khi chính sách thay đổi; công tác tuyên truyền,
phát động phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm còn hạn chế, chưa huy động
được các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia; việc duy trì các
tiêu chí tại các xã hoàn thành nông thôn mới còn nhiều khó khăn; vấn đề về môi
trường nông thôn chưa được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn
tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.
II. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới
1. Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không
thành tích và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra; phấn đấu hết năm 2021 đạt ít nhất
11 xã hoàn thành nông thôn mới; phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất
01 xã nông thôn mới nâng cao; Bình quân tiêu chí mỗi huyện tăng từ 01-1,5 tiêu
chí/xã. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 01 huyện nông thôn mới nâng
cao; 04 đơn vị cấp huyện duy trì và công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn
mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 94/127 xã duy trì và công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: phấn đấu toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn
“Xã nông thôn mới nâng cao” và 09 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”;
bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí.
2. Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp
uỷ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu
trong xây dựng nông thôn mới, phải xác định xây dựng nông thôn mới là một quá
trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, huy động và phát huy sức mạnh đoàn kết của
cả hệ thống chính trị - xã hội và đồng thuận của Nhân dân; xác định Nhân dân và
cộng đồng dân cư là chủ thể của Chương trình, với phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; phải lấy sự hài lòng, thu nhập của
Nhân dân làm thước đo, đánh gia kết quả xây dựng nông thôn mới.
3. Các sở, ban, ngành tỉnh phải thực sự vào cuộc, đổi mới tư duy, quan tâm
chỉ đạo các địa phương thực hiện, coi 03 Chương trình:Chương trình MTQG xây
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dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền
vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi là chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông
thôn; làm đến đâu, chắc đến đó, hướng đến xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới,
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.
- Các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí hướng dẫn, rà soát, đánh giá, thẩm
định tiêu chí bảo đảm đúng quy định hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương. Đánh giá tiêu chí thực chất, không nợ tiêu chí;
mục tiêu cao nhất xã đạt chuẩn nông thôn mới là đời sống vật chất, tinh thần của
Nhân dân phải được nâng cao.
- Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã xây
dưng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thường xuyên nắm bắt tình hình
thực hiện tại xã; đôn đốc cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các lãnh đạo giúp đỡ xã không làm thay
cho xã mà định hướng, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc; tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước; kịp thời phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết
những khó khăn vướng mắc tại cơ sở.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực
nông thôn, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tránh đầu tư dàn trải; thường xuyên duy tu
bảo dưỡng các công trình sau đầu tư bảo đảm hoạt động hiệu quả.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khối truyền
thông tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn
mới, giảm nghèo bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền
các chính sách, quy định của Trung ương và của tỉnh về các Chương trình mục tiêu
quốc gia; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm phòng chống dịch
Covid-19, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, thôn bản.
5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh quán triệt
tới các cấp, các ngành và Nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng triển khai có hiệu
quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lào Cai chung sức
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; phát động phong trào thi đua
tạo khí thế sôi nổi; tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các
nội dung Nhân dân, cộng đồng dân cư tự thực hiện.
6. Về một số nhiệm vụ cụ thể:
6.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Khẩn trương rà soát đánh giá cụ thể, thực chất chất lượng các xã đã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo Kế hoạch số 59/KH-BCĐ ngày
22/6/2021 của BCĐ tỉnh về triển khai rà soát, đánh giá thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2011 - 2020); tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn
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đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; Xây
dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các xã
đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm bền vững.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Sở Tài chính, Kế hoạch
và Đầu tư thẩm định, để trình UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đối với các xã phấn
đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021; hoàn thành xong trong tháng 7/2021.
- Đối với xã Thống Nhất, UBND thành phố Lào Cai tập trung chỉ đạo, huy
động lồng ghép các nguồn lực của thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác để
đầu tư hoàn thành xã Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 và tiếp
tục duy trì thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong
giai đoạn 2021-2025 bền vững.
- Đối với Đề án huyện nông thôn mới của Bảo Yên, Văn Bàn: Giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt sau thời điểm Chính phủ ban hành
Quyết định thay thế Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020.
- Đối với một số nội dung đề xuất cụ thể của các địa phương tại Hội nghị,
yêu cầu các địa phương có văn bản gửi sở, ngành chuyên môn thẩm định, trình
UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó
khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
6.2. Giao Sở Lao động TBXH, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:
- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị hoàn chỉnh
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Báo cáo Chương
trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2021, trình Trưởng ban BCĐ tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 24/7/2021.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Bộ Tiêu chí
nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định ban hành phong trào thi đua
“Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” ngay sau
khi Trung ương có hướng dẫn; trong đó chú ý lựa chọn phát động từ 01-02 phong
trào thi đua chuyên đề trong mỗi Chương trình, đảm bảo phong trào thi đua phải
có tính kế thừa, sáng tạo, sôi nổi, phù hợp với địa phương.
6.3. Đề nghị Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn chi tiết đánh giá tiêu chí thu
nhập, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
6.4. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố
xây dựng quy định, tiêu chuẩn về nâng cấp đường giao thông nông thôn. Tăng
cường quản lý, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đầu tư đường giao thông nông thôn,
các tuyến đường giao thông đã được bê tông xi măng hoặc nhựa hóa hoàn thiện hệ
thống biển báo, cắm mốc chỉ giới, đắp lề đường, điểm tránh, bảo đảm giao thông
thông suốt, an toàn.
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- Hướng dẫn đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí về Nhà ở dân cư nông thôn; rà soát,
đánh giá, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố xóa nhà tạm, dột nát. Hoàn thành
xóa nhà tạm, dột nát trong Quý III/2021.
6.5. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn
trương rà soát, đánh giá hệ thống điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; đề xuất đầu tư,
nâng cấp hệ thống điện nông thôn bảo đảm an toàn, trong đó ưu tiên đầu tư đối với
các thôn, bản, hộ gia đình chưa có điện.
6.6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà
soát, đánh giá tất cả các cơ chế, chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; đề xuất
điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các Chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương và các đơn
vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NLN.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Công Khanh

