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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1694/BNN-VPĐP ngày 06/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau:  

1. Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

1.1. Tiêu chí số 2 - Giao thông:  

Để phù hợp và đạt mục tiêu đến năm 2025 có: “100% xã có đường ô tô đến 

trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm 

được cứng hóa.....” quy đ nh tại Ngh  quyết số 88/2019/NQ-Q 14 ngày 

18/11/2019 của k  h p thứ 8, Quốc hội khóa   V về phê duyệt tổng thể Đề án 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, kiến ngh  sửa đổi tiêu chí 2 như sau: 

- Chỉ tiêu 2.1 chỉnh sửa lại như sau: “Đường xã và đường từ trung tâm 

huyện đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông”.   

- Chỉ tiêu 2.2 chỉnh sửa lại như sau: Đường trục thôn, bản, ấp đảm bảo ô tô 

đi lại thuận tiện quanh năm, trong đó đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn 

(là khu vực nhà văn hóa thôn hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng 

đồng) được cứng hóa. 

- Chỉ tiêu 2.3 chỉnh sửa lại như sau: Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội 

vào mùa mưa. 

1.2. Tiêu chí số 6 - Văn hóa:  

Chỉ tiêu 6.3. dự thảo quy đ nh: "Nhà văn hóa thôn, ấp, bản hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thu hút ít nhất 45% số người dân thường trú 

trên đ a bàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao" là khó 

thực hiện tại các xã thuộc khu vực miền núi do người dân sinh sống phân tán, 

không tập trung, một lực lượng lớn lao động tuy có đ a chỉ thường trú tại đ a bàn 

nhưng thường xuyên đi làm ăn xa, nhà văn hóa thôn chủ yếu được sử dụng để tổ 

chức các buổi h p thôn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chủ yếu được diễn ra 

trong các ngày hội, lễ của đ a phương hoặc cả nước, một số hoạt động thể thao như 

bóng chuyền, bóng đá,... chỉ được thực hiện tại một số khu dân cư tập trung. Vì vậy 
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chỉ nên yêu cầu có nhà văn hóa thôn hoặc nơi sinh hoạt văn hóa thể thao đảm bảo 

phục vụ cộng đồng. 

1.3. Tiêu chí số 8- Thông tin và truyền thông 

Đối với các tỉnh miền núi, quy đ nh có 80% hộ có sử dụng  nternet thường 

xuyên là tiêu chuẩn quá cao, khó đáp ứng, đề ngh  xem xét lại (đề xuất ở mức trên 

50% trở lên). 

1.4. Tiêu chí số 9- Nhà ở dân cư:  

Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đối với khu vực Trung du miền 

núi phía Bắc là 80% là rất khó triển khai thực hiện, đề ngh  quy đ nh là 75% như 

giai đoạn 2016-2020 do việc thực hiện tiêu chí chủ yếu do người dân tự đầu tư và 

vận động từ các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, ngân sách nhà nước không hỗ trợ. 

Mặt khác trong giai đoạn 2016-2020 khu vực Trung du miền núi phía Bắc đặc biệt 

là tỉnh Lạng Sơn đã lựa ch n các xã có điều kiện kinh tế khá hơn để phấn đấu hoàn 

thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại ở giai đoạn 2021-2025 

là các xã có điều kiện kinh tế khó khăn hơn, do đó việc huy động nguồn lực sẽ gặp 

khó khăn. 

1.5. Tiêu chí số 10- Thu nhập: 

Theo dự thảo bộ tiêu chí đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 

đạt trên 65 triệu đồng/người/năm. Đối với các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có 

đặc điểm là đông đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ h c vấn, tay nghề của lao 

động, trình độ canh tác… còn thấp so với các vùng khác trong cả nước, do đó giai 

đoạn 2021-2025 đề ra mức đạt chuẩn là 65 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,8 lần 

so với giai đoạn 2016 - 2020 sẽ rất khó cho các xã phấn đấu về đích nông thôn 

mới (các xã càng về đích sau càng khó khăn trong việc đạt chuẩn). Đề ngh  có 

quy đ nh phù hợp để phản ánh đúng sự nỗ lực của đ a phương và người dân. 

1.6. Tiêu chí số 11-  ộ nghèo: 

Đề ngh  quy đ nh tỷ lệ hộ nghèo giữ nguyên theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do giai đoạn 2021-2025 sẽ áp dụng 

chuẩn nghèo mới, nếu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo xuống thì các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới khó đạt được tiêu chí này. 

1.7. Tiêu chí số 19- Quốc phòng và an ninh:  

Chỉ tiêu 19.2 kiến ngh  sửa lại như sau: “ ã đạt chuẩn về an ninh, trật tự và 

đảm bảo bình yên: An ninh chính tr  được đảm bảo; không có khiếu kiện đông 

người kéo dài, vượt cấp trái pháp luật. Không có công dân cư trú trên đ a bàn 

phạm tội rất nghiêm tr ng trở lên; tội phạm được kiềm chế và giảm so với năm 

trước (tội phạm hình sự giảm 05% trở lên). Trên đ a bàn không có tụ điểm phức 

tạp về tệ nạn xã hội; tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm; không phát sinh người 

nghiện ma túy; không tai nạn giao thông, cháy nổ gây hậu quả rất nghiêm tr ng 

trở lên do công dân cư trú trên đ a bàn gây ra. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc hoạt động có hiệu quả, đạt loại khá trở lên; có mô hình tự quản về an 
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ninh trật tự (ANTT) hoạt động có hiệu quả; lực lượng Công an xã đạt trong sạch, 

vững mạnh, được trang b  đầy đủ thiết b  làm việc.  ã được công nhận đạt tiêu 

chuẩn an toàn về ANTT theo quy đ nh tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 

27/4/2012 của Bộ Công an.”  

2. Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025 

2.1. Tiêu chí 2- Sản xuất - Thu nhập -  ộ nghèo: 

- Chỉ tiêu 2.3: Đề ngh  giữ nguyên theo hướng dẫn xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tại Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 

08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đa số các xã khu vực 

miền núi có đ a hình chia cắt, diện tích sản xuất manh mún nên việc áp dụng cơ 

giới hóa đạt trên 80% là rất khó khăn.  ơn nữa việc đầu tư các loại máy móc lớn 

phục vụ trong nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế trên đ a bàn. 

- Chỉ tiêu 2.4: Đề ngh  giữ nguyên theo hướng dẫn xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tại Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 

08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do các xã khu vực miền 

núi việc xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế 

biến sản phẩm an toàn, sạch là hết sức khó khăn; các tổ chức sản xuất hoạt động 

có hiệu quả chưa cao, thiếu vốn, nhân lực, chưa tiếp cận được nhiều các công 

nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất nông nghiệp hữu cơ; chủ yếu là sản xuất nông 

nghiệp truyền thống có áp dụng khoa h c kỹ thuật. 

2.2.  Tiêu chí số 4- Môi trường:  

- Chỉ tiêu 4.1: Đề ngh  sửa lại là “Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh ≥ 95%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ≥ 55%”, lý do là đa số các xã 

khu vực miền núi có đ a hình chia cắt, dân cư thưa thớt, các công trình có quy mô 

nhỏ việc cấp nước cho 100% hộ dân trong xã từ các công trình cấp nước tập trung 

là rất khó, nhiều nơi không có nguồn nước để xây dựng công trình.  ơn nữa việc 

đầu tư các công trình cấp nước trên đ a bàn xã gặp nhiều khó khăn, suất đầu tư 

lớn, nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung còn 

hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế trên đ a bàn. 

3. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 

- Tiêu chí số 1 về Sản xuất - Thu nhập -  ộ nghèo, đề ngh  sửa chỉ tiêu 1.3: 

quy đ nh là: “Có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 04 sao trở lên”. 

- Tiêu chí số 3 về Môi trường: Đề ngh  bổ sung thêm chỉ tiêu 3.4: “Không 

còn tình trạng vứt rác, hoặc xả rác không đúng nơi quy đ nh”. 

- Đề ngh  xem xét, bổ sung quy đ nh liên quan đến tiêu chí Thông tin và 

Truyền thông, cụ thể: “Xã có trang thông tin điện tử và đài truyền thanh xã hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả”. Đây là chỉ tiêu đảm bảo người dân được tiếp cận 

các thông tin chính thức nhanh nhất và đầy đủ từ chính quyền cơ sở tại đ a 

phương, chứng minh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành 
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của cấp xã có sự khác biệt so với các xã khác, do đó cần có quy đ nh để các đ a 

phương triển khai thực hiện. 

4. Đối với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

- Đề ngh  bỏ khoản 2, mục 2 phần A về tiêu chí giao thông, do: Khi xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới thì hệ thống giao thông đã đảm bảo kết nối 100% từ 

huyện đến xã và trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải sẽ có việc quy 

hoạch đường huyện và các loại đường khác (cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường 

xã,...), có thời gian và nguồn lực để đầu tư nâng cấp các tuyến theo quy hoạch, do 

đó nếu quy đ nh “Tỷ lệ đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch là 100%” thì sẽ 

khó thực hiện. 

- Đề ngh  rà soát lại các tiêu chí khác để điều chỉnh cho phù hợp với Ngh  

quyết số 88/2019/NQ-QH14. 

5. Đối với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

Tiêu chí số 3 về Môi trường đề ngh  sửa đổi và lượng hóa cụ thể chỉ tiêu 

3.2: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn trên đ a 

bàn toàn huyện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân tr ng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ t ch, các Phó chủ t ch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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