TỈNH ỦY LAI CHÂU
*
Số 98-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lai Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2021

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
----Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, ngày 12 tháng 4
năm 2021, sau khi nghe báo cáo tổng kết Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh” giai đoạn
2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất kết
luận như sau:
1. Năm năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp
đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án, 15/19 chỉ tiêu thành phần đạt và
vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây
dựng quỹ "Vì người nghèo"; tỷ lệ hộ gia đình, thôn, bản, khu phố, cơ quan,
đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ thôn bản có đội văn nghệ hoạt động; tỷ lệ
trường chuẩn quốc gia các cấp học; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã;
tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã trở thành phong trào rộng khắp,
tạo sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội;
khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế,
giảm nghèo bền vững, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, hình thành nếp sống văn
hóa mới trong Nhân dân. Kết quả thực hiện Đề án đã góp phần quan trọng
thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị tỉnh Lai Châu ngày càng khởi sắc.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án vẫn còn hạn chế, khuyết
điểm. Một số chỉ tiêu thành phần chưa đạt mục tiêu Đề án đề ra như: Tỷ lệ
phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thu nhập của người dân khu vực
nông thôn; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo; thôn bản, khu phố có nhà văn hóa, tỷ lệ
tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đạt vững
manh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở
chưa thường xuyên, quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến
chính sách xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến Nhân dân còn có
nội dung hiệu quả chưa cao. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận
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nhân dân còn khó khăn, giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tảo hôn, sinh
con thứ ba, vi phạm pháp luật, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi
trường còn xảy ra. Các thiết chế văn hóa bản còn thiếu, nhiều nơi chưa đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.
Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm là do nhận thức của
một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan
trọng của Cuộc vận động chưa sâu sắc, toàn diện. Nội dung, phương pháp
tuyên truyền thực hiện chưa có nhiều đổi mới. Công tác phối hợp, đôn đốc,
kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động của Mặt
trận Tổ quốc với các cơ quan, đoàn thể ở một số cơ sở có nơi chưa chủ
động, thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Nguồn lực đầu tư trong xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, huy
động nguồn xã hội hóa còn hạn chế.
2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa
bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác
định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025 như sau:
2.1. Mục tiêu đến năm 2025
(1) Trên 60% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh, đô thị; 57,5% số
xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình
quân đạt 17,3 tiêu chí/xã, không có xã dưới 15 tiêu chí.
(2) Xây dựng quỹ "Vì người nghèo" toàn tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng.
(3) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 3%/năm (riêng các
huyện nghèo 4%), cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của
người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với
năm 2020.
(4) 86% hộ gia đình, 75% thôn, bản, khu phố, 98% cơ quan, đơn vị,
trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 80% số thôn, bản, khu phố có nhà văn
hóa; trên 90% thôn, bản có đội văn nghệ hoạt động trong năm.
(5) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho
trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học đạt 66%.
(6) 70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, giảm tỷ
suất sinh bình quân 0,4‰/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 13,45‰, giảm tỷ
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lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân < 15%, thấp còi xuống
20%), tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.
(7) Duy trì 100% thôn, bản thực hiện tốt quy ước đã được phê duyệt,
tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.
(8) 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội ở cơ sở đạt từ khá trở lên.
2.2. Nhiệm vụ và giải pháp
(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính
quyền, MTTQ và đoàn thể trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện tốt các chỉ
thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày
15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp của Đề án, Kết luận tiếp tục thực hiện Đề án, nhất là các mục tiêu chưa
đạt, khó đạt, nâng cao chất lượng các mục tiêu đã đạt.
(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân
về ý nghĩa của mục đích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự
đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc
vận động trong giai đoạn mới gắn với thực hiện có chất lượng, hiệu quả các
phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng
nông thôn mới” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư".
(3) Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả các chính sách
phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách đối với vùng đồng bào dân
tộc miền núi, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính
sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng,... phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã
hội cơ bản; vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để
không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, tập trung vào
các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương, phòng
chống thiên tai, dịch bệnh; duy trì, phát triển các mô hình sản xuất nông
nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao; tạo sinh kế, việc làm ổn định, nâng cao
thu nhập cho nhân dân, giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực xây dựng
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cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
(4) Tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng, tính bền vững của các tiêu
chí tại các phường, thị trấn đã đạt chuẩn văn minh, đô thị. Rà soát các tiêu
chí chưa đạt theo quy định để chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các phường,
thị trấn dự kiến đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra. Đưa nội dung thực hiện các
tiêu chuẩn văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của địa phương và tổ
chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch,
quản lý xây dựng đô thị, quan tâm đến vệ sinh môi trường, các công trình
công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, chỉnh trang, đầu tư, cải tạo đồng
bộ về hạ tầng kỹ thuật đô thị,... Phát động phong trào toàn dân tham gia đấu
tranh phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự,
mô hình khu dân cư tự quản.
(5) Thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số
218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); phát huy vai trò
làm chủ của Nhân dân, vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu;
tổ chức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền,
nắm bắt, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân - Giám
sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ an ninh nhân dân; thực hiện
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng, giải
quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân theo quy định. Tích
cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với các
phần tử lợi dụng dân chủ có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại
đoàn kết các dân tộc.
(6) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp
giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt
trận trong thực hiện Cuộc vận động. Hướng dẫn các tổ chức thành viên ở xã,
phường, thị trấn, khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung công việc cụ
thể, công trình, phần việc tự quản để góp phần hoàn thành các tiêu chí trong
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
(7) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc
vận động một cách thực chất, khách quan. Chú trọng nhân rộng mô hình,
cách làm hay, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận kịp thời các điển hình,
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những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện
Cuộc vận động.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự
đảng, đoàn đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
xây dựng kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và Kết luận này.
3.2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể
hóa, bố trí các nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ của Cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chú
trọng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các huyện, thành phố rà soát,
đánh giá cụ thể các xã đạt chuẩn NTM, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh
đô thị, xây dựng giải pháp, huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung
thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
3.3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc chủ trì phối hợp với các đảng đoàn,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";
hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết
quả thực hiện Cuộc vận động.
3.4. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và
các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Kết luận này định kỳ báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu: VPTU.
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