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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SÙNG PHÀI 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sùng Phài, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các tiêu nông thôn mới xã Sùng Phài năm 2020 

 

Xã Sùng Phài có tổng diện tích đất tự nhiên là 4.966 ha. Toàn xã có tổng số 

992 hộ, 4.340 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 13 bản. Tỷ lệ hộ 

nghèo 124 hộ chiếm 12,5%, hộ cận nghèo 57 hộ chiếm 5,7%. Thu nhập bình quân 

đầu người trên 25,5 triệu đồng/người/năm. 

Qua rà soát, đánh giá xã Sùng Phài có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn 

mới, các tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, điện,  cơ sở vật chất văn hóa, thông tin 

và truyền thông, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường, thu nhập, trường học. 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020, 

UBND xã xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hoàn 

thành các tiêu chí chưa đạt; duy trì, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới đã đạt trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM đến toàn thể người dân trên địa bàn xã. 

Rà soát các tiêu chí nông thôn mới sau sáp nhập. Khảo sát, đề xuất cấp trên bổ 

sung kinh phí đầu tư các công trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, an sinh 

xã hội trên địa bàn để tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, 

duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu đến cuối năm 2020, xã Sùng Phài 

được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các tiêu chí chưa đạt 

1. Tiêu chí quy hoạch 

Phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc lập hồ sơ đo đạc, dự trù kinh phí, triển khai 

lấy ý kiến tham gia vào dự thảo nhiệm vụ và dự toán Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng nông thôn xã Sùng Phài – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu 
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Tiền cụ thể: Dự toán đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM xã 

Sùng Phài = 90 triệu đồng 

Dự toán đồ án lập quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2030 xã 

Sùng Phài  = 180 triệu đồng 

Thời gian hoàn thiện trong tháng 8/2020. 

2. Tiêu chí điện  

Hiện tại trên địa bàn xã có 234/992 hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên 

không an toàn từ các nguồn điện. Hiện nay điện lực thành phố cũng đã đầu tư cột 

điện trung thế tới các nhóm hộ xã khu dân cư. Để đảm bảo cho các hộ gia đình 

được sử dụng điện an toàn trong khu vực nhà ở dân cư để dẫn điện vào sử dụng đề 

nghị thành phố hỗ trợ lắp 180 cột sắt dẫn điện vào từng hộ. Đối với các nhóm hộ ở 

xa đường điện cao thế đề nghị thành phố hỗ trợ cột bê tông với chiều dài đường 

điện khoảng 4.5km tại các bản Cư Nhà La, Suối Thầu, Gia Khâu 2.  

Tổng nhu cầu vốn: 1.670 triệu đồng (Chỉ tính cột điện bê tông và cột sắt mạ kẽm) 

3. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa  

Đến nay, trên địa bàn xã có 9/13 bản có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, đạt 

69,2%. Trong đó 5 nhà văn hóa hoạt động tạm, nhà văn hóa bản Trung Chải hỏng, 

bản Sin Chải chưa có nhà văn hóa, Nhà văn hóa bản Căn câu, Sùng Phài đang 

trong quá trình xây dựng nhưng  tạm thời dừng thi công do công trình bàn giao lại 

từ xã Sùng Phài (cũ) về xã Sùng Phài (mới). 

Đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí xây dựng ba nhà văn hóa 

đang tạm dừng thi công và xây dựng mới nhà văn hóa Trung Chải, Sin Chải, Cư 

Nhà La. Kinh phí dự kiến 700 triệu đồng/1 nhà văn hóa, phấn đấu đến cuối năm 

2020 100% thôn, bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 

Tổng nhu cầu vốn: 2.100 triệu đồng. 

4. Tiêu chí thông tin và truyền thông  

Hệ thống đài truyền thanh và loa không dây đến các bản hiện có 6/13 bản. 

Còn 7 bản Sùng Phài (cũ) chưa có hệ thống loa không dây. 

Từ nay đến cuối năm 2020, UBND xã cử công chức phụ trách lĩnh vực văn 

hóa phối hợp với đài phát thanh thành phố xây dựng đường truyền dẫn của hệ 

thống đài phát thanh không dây cho 7 bản của Sùng Phài (cũ). 

Nhu cầu vốn: 1.500 triệu 

5. Tiêu chí nhà ở dân cư  

Hiện tại trên địa bàn xã còn 18 nhà tam, dột nát. Cụ thể: Cư Nhà La: 2 nhà; 

Suối Thầu: 8 nhà; Trung Chải: 2 nhà; Tả Chải: 6 nhà. Đề nghị UBND, UBMTTQ, 

các phòng ban của tỉnh, thành phố hỗ trợ các hộ sửa sang lại nhà 3 cứng để trên địa 

bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Ước kết quả năm 2020 và đến tháng 

3/2021 trên địa bàn xã không còn nhà tạm nhà dột nát 
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Nhu cầu vốn: Tổng kinh phí đầu tư giúp các hộ sửa chữa nhà tạm, dột nát 

khoảng 1. 260 triệu tương ứng với hỗ trợ 1 nhà = 70 triệu đồng. 

Hiện nay tỷ lệ hộ gia đình nhà chưa đảm bao 3 cưng trên địa bàn xã còn 

nhiều. Đề xuất hỗ trợ 120 chiếc nền nhà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, mỗi 

nhà 5 triệu đồng với tổng mức hỗ trợ là 600.000.000đ 

6. Tiêu chí Hộ nghèo  

Đối với tiêu chí về hộ nghèo, năm 2020 tổng số hộ nghèo của xã là 124 hộ, 

chiếm 12,5%, ngay từ đầu năm UBND đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho 14 

hộ, nâng mức giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 11% vào cuối năm 2020, trong đó xác 

định rõ, để giúp các hộ thoát nghèo, cần vận động các hộ thâm canh tăng vụ, đầu tư 

đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo như: hỗ trợ nuôi ngựa sinh sản, nuôi trâu sinh 

sản, phát triển đàn gà, trồng rau hàng hóa. Giúp các hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ 

sinh, hỗ trợ chi phí học tập đối với con em của hộ gia đình theo Nghị định 

86/2015/NĐ – CP. 

Nhu cầu vốn: Tổng kinh phí đầu tư giúp các hộ thoát nghèo vào khoảng 500 

triệu đồng (bao gồm tiền hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ các hộ xây nhà tiêu, nhà tắm 

hợp vệ sinh) 

 Người thực hiện: Xem xét các nguồn do thành phố phân bổ về, vận động các 

chi bộ phụ trách bản hỗ trợ kinh phí giúp các hộ đã đăng kí thoát nghèo có động 

lực và tiềm lực để thoát nghèo trong năm. 

7. Tiêu chí Thu nhập  

Tuyên truyền, chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, bảo vệ 404,7 ha chè, 111,2 ha mắc 

ca, 44,5 ha cây ăn quả trên địa bàn. Duy trì 124 ha diện tích lúa hàng hóa tập trung 

chất lượng cao. Vận động Nhân dân trồng mới 10 ha chè Kim Tuyên, tận dụng đất 

đủ điều kiện chăm sóc, bảo vệ để đưa vào sản xuất tăng vụ. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Phát 

triển chăn nuôi đại gia súc. Rà soát, đề xuất mô hình chăn nuôi ngựa, mô hình 

trồng mướp đắng trên địa bàn. 

Tuyên truyền, chỉ đạo Nhân dân thực hiện nghiêm công tác khoán khoanh 

nuôi bảo vệ rừng, thực hiện đầy đủ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

Thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa 

bàn xã, tập trung các sản phẩm rượu, gạo tẻ râu, hàng thổ cẩm.  

Khuyến khích Nhân dân đi lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Phát triển ngành nghề dịch vụ ở địa phương như du lịch, vận tải, dệt thổ cẩm. 

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương tiếp 

tục phát triển.  

Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo 

Quyết định 29 của UBND tỉnh như hỗ trợ giống ngô, máy móc đưa cơ giới hóa vào 

sản xuất. 
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Phấn đấu đến năm 2020, tổng thu nhập của xã đạt 156.267 triệu đồng. 

Trong đó:  

+ Thu nhập từ nông, lâm, thủy sản: 88.067 triệu đồng. 

+ Thu nhập của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh cá thể: 38.000 

triệu đồng. 

+ Thu từ tiền công, tiền lương và cá nguồn hỗ trợ khác: 30.200 triệu đồng. 

8. Tiêu chí Môi trường 

Trên địa bàn các bản đã có thùng rác thu gom, tuy nhiên việc xử lý rác thải 

vẫn chưa được xử lý hợp vệ sinh đúng quy định. Nhân dân chỉ đổ đi không qua xử 

lý. UBND xã phối phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát lại các tuyến 

cần thu gom rác thải xử lý theo quy định. Đối với các bản xa, đường đi lại khó 

khăn cần đầu tư hệ thống lò đốt để xử lý. Các tuyến đường trục bản cần có tổ vệ 

sinh môi trường của từng bản hàng tháng phát dọt, quét đường, nạo vét cống 

rãnh....  

Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang môi trường như: 

trồng hàng rào cây xanh, vừa hoa trước nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường theo tiêu 

chí 03 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. 

Nhu cầu vốn: Đối với xã Nậm Loỏng cũ là 90tr/năm, sau sát nhập 

250tr/năm/13 bản. 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu nhà tắm bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 

3 sạch là 602/992 hộ. Đề nghị nhà nước hỗ trợ  thêm khoảng 100 cái nhà tiêu nhà 

tắm bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch tại các bản. Do địa hình dốc, vận 

chuyển vật liệu đi lại khó khăn đề nghị hỗ trợ 5 triệu đồng/1 cái 

Nhu cầu vốn: 500 triệu. 

2. Các tiêu chí duy trì và nâng cao 

2.1. Giao thông  

Đề nghị cấp trên bố trí kinh phí xây dựng 02 tuyến đường trục bản Sùng Phài 

và tuyến đường liên bản Sùng Phài - Căn Câu với tổng chiều dài 1.400mm, xây 

dựng tuyến đường liên bản Hồi Lùng – Tả Chải. 

2.2. Tiêu chí thủy lợi 

Phối hợp với phòng Kinh tế khảo sát lại toàn bộ các tuyến kênh, mương để 

đăng ký đầu tư phục vụ nhân dân đủ lượng nước tưới tiêu để sản xuất. Duy trì hoạt 

động của các tổ thủy lợi ở các bản, thường xuyên nạo vét kênh mương vào mùa 

mưa, lũ.  

2.3. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
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Việc sử dụng chung chợ Quyết Thắng, Đoàn Kết đảm bảo nhu cầu buôn bán 

của Nhân dân, xã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã 

giai đoạn tới. 

2.4. Tiêu chí lao động có việc làm 

Xã sẽ tiếp tục duy trì, thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, 

thâm canh tăng vụ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. 

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện duy trì, phát huy các nghề truyền thống, 

tiểu thủ công nghiệp như sản xuất thổ cẩm, nghề nấu rượu, đi lao động tại các khu 

công nghiệp ở các tỉnh khác...tiếp tục duy trì tỉ lệ lao động có việc làm ở mức 96-97%.  

2.5. Tiêu chí giáo dục và đào tạo  

 Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học đúng độ tuổi, mở lớp 

xóa mù chữ tại bản Gia Khâu I. Phấn đấu đến cuối năm 2020 mở thêm 2 lớp đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng tổng số lao động qua đào tạo đạt 60.5% 

2.6. Tiêu chí y tế  

Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cấp phát thẻ BHYT theo đúng quy 

định, phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 

4.255/4.349 người. 

2.7. Tiêu chí văn hóa 

Tổ chức rà soát, đánh gí các tiêu chí xây dựng bản văn hóa. Vận động Nhân 

dân không sinh con thứ 3, giữ gìn nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, cưới hỏi, tang 

lễ, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn...Duy trì 12/13 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

2.8. Tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội 

Tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Các tổ chức chính trị xã hội của xã quyết tâm 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu cuối năm được các tổ chức đoàn thể 

cấp trên đánh giá đạt loại khá trở lên. Toàn bộ hệ thống chính trị phát huy tinh thần 

đoàn kết, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Duy trì xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. Thường xuyên tuyên truyền công tác đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã và 

các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể... 

2.9. Tiêu chí an ninh trật tự  

Thực hiện nghiêm công tác quản lý lực lượng dân quân và dự bị động viên, độ 

tuổi 17 và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ khám tuyển quân năm 

2021, tổ chức tốt huấn luyện dân quân. 

Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, giải quyết tốt các vụ 

việc tại xã không để điểm nóng xảy ra. Chủ động nắm bắt hoạt động lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo, không để tình huống xấu xảy ra trên địa bàn xã 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thành phố quan tâm, 

bố trí nguồn kinh phí để xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới, như 
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xây dựng nhà văn hóa, đường điện, trường hoc, xóa nhà tạm, dột nát, lắp đặt hệ 

thống loa truyền thanh không dây...Tổn nhu cầu vốn...triệu đồng. 

2. Các thành viên BQL chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã tuyên 

truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực đầu 

tư như vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà cửa xanh, sạch, đẹp, vận động, tạo điều 

kiện cho con em đến trường đúng độ tuổi... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đ/c Trưởng ban quản lý 

Chỉ đạo chung; kiểm tra đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội 

dung của kế hoạch, hàng tuần báo cáo Thường trực Đảng ủy xã và định kỳ báo cáo 

BCĐ Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch. 

2. Công chức địa chính nông nghiệp 

Tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã. Định kỳ báo cáo đồng chí trưởng ban quản lý kết quả thưc hiện các nội 

dung của kế hoạch. Tham mưu thực hiện tiêu chí được phân công phụ trách. 

3. Các đồng chí công chức  

Căn cứ vào thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách tham mưu thực hiện các 

tiêu chí chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành tiêu chí, đề ra nhiệm vụ, giải 

pháp hoàn thành tiêu chí được phân công phụ trách năm 2020. Phối hợp với cơ quan 

chuyên môn cấp trên thực hiện các mô hình, dự án được đầu tư. Định kỳ báo cáo 

thường trực Ban quản lý về kết quả thực hiện nội dung tiêu chí do mình phụ trách.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới trên địa 

bàn xã Sùng Phài năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Phòng kinh tế thành phố; 

- BTV Đảng ủy xã; 

- TT HĐND-UBND xã; 

- Thanh viên BCĐ xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Sùng Thị Dẻ 
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