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Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước  

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 
 

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi 
đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2010-2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương; phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các Ban 
xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn 
thể tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, UBND các 
huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng  góp lớn cho xây 
dựng nông thôn mới và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 33 xã tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. 

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng thực hiện 
sau năm 2020; Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, ý kiến phát biểu của 
đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và ý kiến 
tham luận của các sở, ngành, cơ quan tỉnh, huyện, xã tham dự Hội nghị, đồng 
chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 diễn ra trong không khí trang 
trọng, có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, 
xã qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị 
đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Với tinh thần trách 
nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt 
được sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn, rút ra bài học kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn, có tính thuyết phục cao; đề 
xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2020 và 
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định hướng thực hiện Chương trình sau năm 2020 cơ bản phù hợp khả năng thực 
tiễn của tỉnh và định hướng chỉ đạo của Trung ương. 

Mặc dù xuất phát điểm khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới tỉnh rất thấp, kết quả rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới năm 2011 toàn tỉnh có 01 xã đạt 10 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5 - 9 
tiêu chí, 129 xã đạt từ 1 - 4 tiêu chí và 55 xã không đạt tiêu chí nào; bình quân 
tiêu chí/xã chỉ đạt 2,57 tiêu chí. Các tiêu chí khó như: Giao thông, thủy lợi, cơ 
sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y 
tế… hầu hết các xã đều chưa đạt. Song với quyết tâm chính trị cao, cách làm 
phù hợp, sáng tạo, tích cực, thực chất, không chạy theo thành tích và sự nỗ lực 
cố gắng của cả hệ thống chính trị, đồng lòng, ủng hộ của các thành phần kinh tế 
và nhân dân trong tỉnh, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây 
dựng nông thôn mới đã thu được những kết quả quan trọng, toàn diện, bộ mặt 
nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc. Đến nay tỉnh đã có 48/207 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 08 xã đặc biệt khó khăn, 04 xã biên 
giới), tăng 48 xã so với năm 2011, tăng 35 xã so với năm 2015. Dự kiến hết năm 
2019 có 61/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 15 xã 
đặc biệt khó khăn, 04 xã biên giới), chiếm tỷ lệ 29,4%; có 01 đơn vị cấp huyện 
là thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2017; bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt 
10,4 tiêu chí/xã, về đích trước 01 năm 03 tháng so chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ 
giao (chỉ tiêu giao 10,4 tiêu chí/xã khi kết thúc giai đoạn 2016-2020); trên địa 
bàn tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí.  

Thực tiễn qua gần 10 năm tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông 
thôn mới, các cấp, các ngành đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, cách 
làm hay, sáng tạo với nhiều gương điển hình ở mọi mặt từ trong chỉ đạo, điều 
hành đến tổ chức thực hiện, điển hình tiêu biểu có thể nêu như: Trong phát triển 
sản xuất đã xây dựng được 379 mô hình phát triển sản xuất, với tổng số hộ tham 
gia 13.828 hộ, hiện có 329/379 mô hình (chiếm tỷ lệ 86,8%) còn duy trì và nhân 
rộng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực; huy động trên 3,8 triệu ngày công lao 
động, 28.141 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2016-2020 là 19.685 tỷ đồng, tăng 2,3 
lần so giai đoạn 2010-2015) đầu tư cho xây dựng nông thôn mới tạo sức bật cho 
nền kinh tế, nhân dân tự nguyện hiến trên 209 ha đất và nhiều tài sản trên đất, 
tiêu biểu có những hộ gia đình hiến trên 5.000 m2 đất, có doanh nghiệp ủng hộ 
trên 03 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới... Phong trào thi đua “Lạng Sơn 
cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành một 
phong trào lớn, lan tỏa sâu rộng, truyền động lực, nuôi khát vọng đưa thôn, xóm, 
xã mình về đích nông thôn mới trong cộng đồng dân cư, cán bộ, đảng viên trên 
địa bàn toàn tỉnh.  

2. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, khó khăn đó là: 
Công tác chỉ đạo ban đầu còn lúng túng, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa rõ 
việc, rõ người, chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh, các xã trong 
huyện; kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới là tích cực tuy nhiên còn 
thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc về bình quân tiêu chí, 
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tỷ lệ số xã đạt chuẩn. Sản xuất, tổ chức sản xuất còn chậm đổi mới, chưa có 
nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao, liên kết chuỗi, triển khai mô 
hình ban đầu còn dàn trải; chất lượng công tác tuyên truyền nhiều nơi còn hạn 
chế, chưa thực sự làm chuyển biến nhận thức của người dân, còn có tư tưởng 
trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Môi trường nông thôn chưa thực sự 
chuyển biến rõ nét, xanh, sạch, đẹp, kể cả ở một số xã đã về đích nông thôn mới; 
nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu 
cầu, năng lực cán bộ làm công tác nông thôn mới, nhất là ở tuyến xã còn hạn 
chế...  

3. Nhận định giai đoạn tới xây dựng nông thôn mới sẽ phải đối diện với 
nhiều khó khăn thách thức, nhiệm vụ nặng nề hơn, vừa phải duy trì, triển khai 
thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các xã đã đạt chuẩn 
nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, vừa phải thực hiện xây dựng nông thôn 
mới ở các xã chưa về đích; các xã chưa về đích nông thôn mới còn lại phần lớn 
là vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa, nguồn lực 
đầu tư lớn... 

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
tới cũng có những thuận lợi nhất định, đó là: Kết quả đạt được trong giai đoạn 
vừa qua là tiền đề quan trọng, là động lực cho việc tổ chức thực hiện xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn tới, thực tiễn việc xây dựng nông thôn mới thành công 
ở các xã trên địa bàn, cả ở xã có điều kiện và xã đặc biệt khó khăn đã có sức lan 
tỏa, thôi thúc các xã còn lại chưa về đích phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. 
Qua 10 năm thực hiện Chương trình đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã được 
rèn luyện, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; cán 
bộ, đảng viên, nhân dân đã có kiến thức, hiểu được mục đích, ý nghĩa của 
Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện... 

Từ những phân tích nhận định trên, để đạt được mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, 
các ngành quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

(1) Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025 
và các nhiệm kỳ tiếp theo. Phương châm chỉ đạo là toàn diện, thực chất, thực 
hiện trên tất cả các xã, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh sẽ tiếp tục lựa chọn 
các xã điểm theo từng năm, từng giai đoạn để chỉ đạo, phấn đấu về đích nông 
thôn mới, huyện cũng phải lựa chọn xã điểm của huyện để chỉ đạo phấn đấu, 
đồng thời xem xét giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm cho các xã thực hiện các tiêu 
chí khó nhưng mang tính căn cơ, cốt lõi, có tính lan tỏa, tác động trực tiếp đến 
cuộc sống người dân nông thôn như: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, 
giảm tỷ lệ hộ nghèo, môi trường... Cách làm là Nhà nước và Nhân dân cùng làm, 
người dân là chủ thể và là người hưởng lợi. Phương pháp là tổ chức triển khai 



4 

thực hiện từ cơ sở, trực tiếp chỉ đạo là xã, huyện, cơ quan ban ngành tỉnh chỉ 
mang tính định hướng, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chung.    

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục quán triệt để mọi cán bộ, 
đảng viên hiểu rõ xây dựng nông thôn mới không phải là dự án đầu tư, mà là 
cuộc vận động, chương trình tổng thể, xuyên suốt có điểm khởi đầu nhưng 
không có điểm kết thúc. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục xây dựng xã 
nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; hướng đến nông thôn mới 
thực chất, bền vững trên 03 trụ cột chính là: Phát triển, tổ chức lại sản xuất, nâng 
cao thu nhập; nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng môi 
trường sống xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo 
đảm. 

 (3) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cách thức huy động nguồn lực cho 
xây dựng nông thôn mới. Tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách cho 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp hơn, đi vào cuộc sống để huy động tối 
đa các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thôn với quan điểm giai 
đoạn sau nguồn lực của tỉnh dành cho xây dựng nông thôn mới sẽ cao hơn giai 
đoạn trước. Huyện, xã cần đổi mới tư duy, sáng tạo hơn để tìm ra cách thức, 
phương pháp huy động được tối đa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, 
đưa thành Nghị quyết của cấp ủy Đảng để lãnh đạo, quy chế, hương ước của 
thôn để vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới. 

(4) Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cơ sở;  
huyện, xã cần chủ động có phương án sắp xếp gắn công tác nhân sự chuẩn bị 
cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để tăng cường năng lực đội ngũ 
cán bộ các xã phấn đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục 
phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò các tổ chức 
Đảng ở cơ sở như Chi bộ thôn, Đảng ủy xã trong xây dựng nông thôn mới. Cán 
bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương.  

(5) Phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào của các tổ chức Hội, đoàn thể gắn 
với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng 
cường vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở. Nghiên cứu có quy 
chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ trong triển khai thực xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp thu các ý kiến 
phát biểu tại Hội nghị, rà soát hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2010-2020, trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019 để xem xét 
ban hành. Trong nội dung Báo cáo lưu ý rà soát kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 bảo đảm các mục tiêu, 
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chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn địa phương và 
chỉ đạo của Trung ương. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan thành viên  
  Ban Chỉ đạo các CT MTQG tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối CTXDNTM tỉnh; 
- TT. Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã (giao UBND huyện phổ biến); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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