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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh
về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
Lạng Sơn năm 2020. Sở Xây dựng lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 như sau:
1. Mục đích
- Hoàn thành Chương trình MTQG nông thôn mới đối với huyện được
UBND tỉnh giao chỉ đạo, theo dõi trong năm 2020.
- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện thực hiện chương trình nông thôn mới
đối với tiêu chí quy hoạch và tiêu chí nhà ở dân cư của 13 xã đăng ký hoàn
thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đã bao gồm 03 xã khó khăn Tỉnh lựa
chọn hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020) theo hướng
dẫn tại Công văn số 76/SXD-QLN&TTBĐS ngày 07/02/2017 của Sở Xây dựng
về việc Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí quy hoạch và Tiêu chí Nhà ở dân cư thuộc
Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định
số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện tiêu
chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Công văn số 1203/SXDQLNTTBĐS&HTKT ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực
hiện và đánh giá tiêu chí số 7 về nhà ở và côngtrình phụ trợ trong Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, các xã thực hiện hoàn thành tiêu chí quy
hoạch và tiêu chí nhà ở dân cư theo quy định. Kịp thời giải quyết những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề ra phương hướng, biện pháp khắc
phục để thực hiện hoàn thành tiêu chí quy hoạch và tiêu chí nhà ở dân cư.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Thực hiện việc chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện chương trình
MTQG nông thôn mới đối với huyện được UBND tỉnh giao
a) Nội dung:
+ Chỉ đạo, kiểm tra UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới
(đặc biệt là các xã sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14
ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn); điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản
xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

+ Chỉ đạo, kiển tra UBND các huyện, thành phố năm 2020 phấn đấu toàn
tỉnh có thêm 31 xã đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí lên
157/181 xã, chiếm tỷ lệ 86,7%.
b) Thời gian thực hiện (02 đợt): Tháng 6 và tháng 10 năm 2020 (thời gian
kiểm tra cụ thể Sở Xây dựng sẽ thông báo sau).
c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Hạ
tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị.
2.2. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định tiêu chí quy hoạch và
tiêu chí nhà ở dân cư
- Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG nông thôn
mới đối với các huyện, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các huyện, thành
phố; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn nông
thôn mới của 02 tiêu chí quy hoạch và tiêu chí nhà ở dân cư và xây dựng nông
thôn mới nâng cao; Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí quy hoạch và tiêu chí
nhà ở dân cư đối với các xã điểm năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5-12 năm 2020.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản;
Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị.
3. Tổ chức thực hiện
- Trên cơ sở các nội dung theo kế hoạch này Phòng Quản lý nhà, Thị
trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với phòng Quy hoạch
kiến trúc và Phát triển đô thị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời
gian theo yêu cầu.
- Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị thực hiện hướng dẫn
UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng
nông thôn mới các xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới (đặc biệt là các xã sau khi
sáp nhập theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh
Lạng Sơn).
- UBND các huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành
các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc qua xây dựng
nông thôn mới năm 2020 của Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- VP ĐP CTQGXD NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: QLN,TTBĐS&HTKT; QHKT&PTĐT
(thực hiện);
- Lưu: VT, QLNTTBĐS&HTKT(NVD).
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