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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-NLN 
 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn 

mới các tháng cuối năm 2021 

Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện mục tiêu Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây 
dựng nông thôn mới năm 2021. Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 
nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các giải pháp trong xây dựng 

nông thôn mới trong các tháng cuối năm và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 
công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các văn bản chỉ đạo của tỉnh 
về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 20211. 

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân 
trên địa bàn tỉnh hiểu rõ Chương trình xây dựng nông thôn mới là một quá trình 

lâu dài, thường xuyên, liên tục nhằm 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 xây dựng nông thôn mới, với 
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tiếp tục 

thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai với định hướng “Tự lực - Tự 
cường - Hợp tác - Quyết tâm - Sáng tạo” để thực hiện Chương trình trong thời 
gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền vận động các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tích cực tham gia xây 

                                        
1 Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa b àn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch hành động số 301/KH-UBND ngày 15/7/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Các Văn bản của UBND tỉnh: Văn bản số 645/UBND-NLN 

ngày 25/02/2021 về triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; Văn 

bản số 160/UBND-NLN ngày 14/01/2021 về tập trung thực hiện nhiệm vụ  xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 

bền vững; Văn bản số 1885/UBND-NLN ngày 11/5/2021 về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu 

hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021. 
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dựng nông thôn mới; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp 
với các từng đối tượng; nội dung tuyên truyền phong phú (sử dụng truyền thanh 

không dây, truyền thanh di động, kết hợp luôn với phòng chống dịch Covid). Đặc 
biệt, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn về các cơ chế, chính 
sách về thực hiện xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương. 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối 
truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đổi mới 

nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với mọi đối tượng Nhân dân. Tuyên 
dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền những 

mô hình hiệu quả, các cách làm hay, tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để lan tỏa và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh. 

 3. Tăng cường hơn nữa thực hiện các nội dung trọng tâm và các phong trào 
thi đua trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 

- Xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tập trung thực 
hiện 04 nội dung trọng tâm: (i) Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp 

sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. (ii) Phát triển hạ tầng kinh tế - 
xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại. (iii) Phát triển du lịch sinh thái góp 

phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. (iv) Cải tạo vệ sinh môi 
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

- Các cơ quan, đơn vị và các huyện thành phố tiếp tục thực hiện 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 xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” và tiếp tục phát động Phát động 03 
phong trào thi đua chuyên đề: (i) Phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nông 

nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững”. (ii) Phong trào thi đua “Phát triển đường 
giao thông nông thôn rộng, thoáng, an toàn”. (iii) Phong trào thi đua “Nhà sạch - 

đường xanh - ngõ sáng”. Nhưng cần phải thay đổi về mục tiêu, tiêu chuẩn, hình 
thức để phù hợp với chương trình hiện nay.   

 + Phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - an toàn 
- bền vững”: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và các cơ  quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành 
phố xây dựng kế hoạch cụ thể với mục tiêu: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa tập trung, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn gắn với mã 

vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; phát triển kinh tế hợp tác xã, 
sản phẩm OCOP… gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lào 

Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

 + Phong trào thi đua “Phát triển đường giao thông nông thôn rộng, thoáng, 

an toàn”: Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể 
với mục tiêu: tiếp tục phát triển cả số lượng và chất lượng đường giao thông nông 

thôn; bên cạnh đó cũng nâng cấp mở rộng nền đường, mặt đường để bảo đảm 
đường rộng thông thoáng, an toàn phục vụ Nhân dân. 

 + Phong trào thi đua “Nhà sạch - đường xanh - ngõ sáng”: Đề nghị Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các Tổ chức Chính 
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trị - xã hội tỉnh và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể với 
mục tiêu: thực hiện hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn 

đẹp” và cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường sáng - 
xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

 - Đối với phong trào thi đua“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, sau khi 

có quy định của Trung ương giao Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về 

Phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. 

 - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào  Cai và các đoàn thể 

cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền đến các hội, chi hội, hội viên, đoàn viên 
tích cực tham gia các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, tạo khí 

thế thi đua trong toàn dân. 

 4. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn được 

phân công phụ trách chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch đề ra. 

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

 - Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, thẩm định 

các tiêu chí nông thôn mới do ngành phụ trách. Việc đánh giá, thẩm định tiêu chí 
xây dựng nông thô mới tại các xã phải thực chất, không nợ tiêu chí.  

 - Sau khi Trung ương ban hành Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, các cấp phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 
hoàn thiện Bộ Tiêu chí nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai và hướng 

dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ đánh giá, thẩm định chỉ tiêu, tiêu chí do sở, ngành phụ 
trách theo quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.  

 6. Các huyện, thị xã, thành phố: 

- Đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021 tiếp tục thực 

hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 
1885/UBND-NLN ngày 11/5/2021 về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã 

phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021”. Khẩn trương hoàn 
thiện hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu 

UBND tỉnh giao kế hoạch vốn ngay trong tháng 7/2021. Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc các xã, chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các danh mục đã được giao hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hiệu quả, đảm 

bảo tiến độ, không ảnh hưởng đến việc xét công nhận các tiêu chí nông thôn mới.  

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đã được UBND tỉnh giao; bố trí nguồn 

vốn ngân sách cấp huyện và vận động, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 
đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiện đại, 

tránh dàn trải. Không huy động quá sức dân, nơi nào đồng thuận làm trước, chưa 
đồng thuận làm sau. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. 
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- Tổ chức phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn huyện, xã, sau khi các cơ quan thường trực phong trào ban hành kế hoạch thực 

hiện. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, các huyện, thị xã, thành phố 
xây dựng các phong trào thi đua chuyên đề để tạo khí thế thi đua sôi nổi, ddppngj 
viên Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối nông thôn 
mới tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, kịp thời hướng dẫn và giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã 

được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 phê 
duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lào Cai”, năm 2021 bảo đảm thực hiện hiệu quả trong năm 
2021 gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai. 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: (i) Sau khi Trung ương 

ban hành các quy định về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ 
đạo, ban hành các quy định thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với điều kiện của tỉnh; (ii) Hướng dẫn quy trình đánh giá, thẩm định 
xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, làm cơ sở 

cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND tỉnh; 
- CT, PCT1; 
- Như kính gửi; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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