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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI,  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021 

  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH. 

- Từ cuối năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành tiến 

hành kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM 

giai đoạn 2016-2020, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-

2020 của các xã, từ đó đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2021 với UBND 

tỉnh để triển khai thực hiện. 

- Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, NTM nâng cao; Hội đồng 

thẩm tra các nội dung, tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao; Hội đồng thẩm 

định thôn, xóm NTM khi có thay đổi về nhân sự, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên. Định kỳ hàng quý BCĐ đã tiến hành họp để rà soát công 

việc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, thực hiện.   

- Tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU về 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng NTM giai đoạn 

2021 - 2025.  

- Tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết triển khai 

Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nâng cao 

giá trị trên đơn vị diện tích canh tác”, Đề án ‘Phát triển kinh tế trang trại gắn với 

chuỗi giá trị sản phẩm theo mô hình an toàn sinh học” giai đoạn 2021-2025”  

 - Ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí; Ban chỉ đạo 

NTM huyện, các ban ngành cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình 

đã có nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển 

khai thực hiện có hiệu quả.   

- Tổ chức các buổi làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng 

cao năm 2021 để nghe tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao; các phòng, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã trực tiếp 

xuống cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các  thôn (xóm) 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. 
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- Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan thường trực chương trình chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các xã rà soát, đánh giá thực trạng, đồng thời giúp 

Ban chỉ đạo huyện tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo tỉnh, 

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về tiến độ cũng như kết quả thực hiện 

chương trình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH. 

 Tính đến ngày 31/10/2021, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 16,73 tiêu 

chí/xã; ước thực hiện năm 2021 tăng 03 xã NTM, 02 xã NTM nâng cao, 04 thôn 

NTM, bình quân tiêu chí đạt 16,92 tiêu chí/xã, tăng 0,43 tiêu chí/xã so với năm 

2020, nâng xã đạt chuẩn NTM lên 21 xã, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 18 

thôn, xóm NTM; Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình đạt trên 2.800 tỷ đồng, 

trong đó thực hiện năm 2021 là 308,083 tỷ đồng (chi tiết có Biểu 01, 02 kèm theo), 

kết quả cụ thể như sau:  

1. Quy hoạch (Tiêu chí 1). 

a. Kết quả thực hiện: Sau thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính xã và 

thôn, cũng như yêu cầu thực tế hiện nay, nhiều nội dung đã không còn phù hợp 

(thời điểm phê duyệt đồ án đến nay đã hơn 10 năm). Vì vậy, UBND huyện đã chỉ 

đạo các xã phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

b. Kết luận: Duy trì 100% số xã đạt chuẩn NTM. 

2. Phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội. 

2.1. Giao thông (Tiêu chí 2).  

a. Kết quả thực hiện: 

- Cứng hoá hệ thống đường giao thông:                                     ĐVT: km 

TT 
Hệ thống đường giao thông 

nông thôn 
Hiện trạng 

Lũy kế TH 

đạt chuẩn  
Số km TH 

năm 2021 

1. Đường xã 543,6 368,2 39,4 

2. Đường trục thôn, xóm 978,8 556,6 92,1 

3. Đường ngõ, xóm 703,3 375,2 43,7 

4. Đường trục chính nội đồng 885,7 562,5 29,8 

Tổng cộng: 3.111,4 1.862,5 205,0 

- Tổng lượng xi măng đã thực hiện để cứng hoá các trục đường giao thông 

nông thôn là 81.022 tấn, trong đó ước thực hiện cả năm 2021 là 13.779 tấn.  

(Chi tiết có Biểu 03, 04 kèm theo) 

- Tổng số km đường được phát sẻ cây cối đảm bảo đường thông, hè thoáng: 

810,4 km; có 725 tuyến, tương đương 476 km đường giao thông nông thôn được 

thắp sáng, với 17.082 bóng đèn các loại, tăng 1.820 bóng so với năm 2020.   

b. Kết luận: Ước thực hiện đến hết năm 2021, có 23/37 xã đạt chuẩn NTM, 

tăng: 03 xã so với năm 2020 (Cát Văn, Võ Liệt và Xuân Tường); 02 xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao.  
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2.2. Thủy lợi (Tiêu chí 3). 

a. Kết quả thực hiện:                                                          ĐVT: km                                                                  

TT 
Hệ thống kênh 

mương 

Hiện trạng 

(km) 

Số km mương được cứng hoá 

Luỹ kế TH đạt 

chuẩn  
TH năm 2021  

1. Kênh cấp 1 259,6 204,9 3,48 

2. Kênh cấp 2 310,0 192,2 4,93 

3. Kênh cấp 3 219,6 87,95 4,06 

Tổng cộng: 789,2 485,05 12,47 

(Chi tiết có Biểu 05 kèm theo) 

- Tổ chức tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2020, triển khai kế hoạch 

năm 2021; chỉ đạo các địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 

2021-2025,  phương án PCTT năm 2021 sát nhiệm vụ và tình hình của địa phương.  

- Tổ chức triển khai cho các xã xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ hỗ trợ sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng 

thời phân bổ kịp thời, chính xác kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thuỷ lợi năm 2021. 

b. Kết luận: Duy trì 34/37 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao  

2.3. Điện (Tiêu chí 4): 

a. Kết quả thực hiện: 

- Tổng số trạm biến áp được đầu tư lắp mới, nâng cấp đạt chuẩn: 303/332 

trạm. Trong đó, thực hiện năm 2021 là 18 trạm.  

- Tổng số km đường dây trung thế, hạ thế đã được đầu tư lắp mới, nâng cấp 

đảm bảo đạt chuẩn 916,12/1.484,46 km, đạt 61,71%. Trong đó, năm 2021 đã đầu 

tư nâng cấp, lắp mới được 65,36 km dây trung thế, 9,24 km dây hạ thế. 

- Tỷ lệ hộ dùng điện đảm bảo an toàn từ nguồn điện lưới quốc gia bình quân 

chung toàn huyện đạt trên 99,6%. 

b. Kết luận: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao. 

2.4. Trường học (Tiêu chí 5). 

a. Kết quả thực hiện:  

- Năm 2021 có 05 trường được công nhận lại, gồm 02 trường tiểu học Thanh 

Yên và Thanh Khai, 3 trường Mầm non Thanh Khê, Thanh Chi và Thanh Ngọc; 01 

trường tiểu học Thanh Dương nâng chuẩn mức độ 2. Ước đến hết năm 2021, có 

thêm 03 trường được công nhận mới, gồm MN Phong Thịnh, THCS Thanh Liên, 

THCS Thanh Thủy, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện lên 

86/112 trường, tăng 03 trường so với năm 2020 (không bao gồm Thị trấn).  
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- Năm 2021, đã lồng ghép các chương trình, dự án, huy động nội lực của 

nhân dân để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 

bị dạy và học cho các trường (1) . 

b. Kết luận: Duy trì 32 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

(Chi tiết có Biểu 06 kèm theo) 

2.5. Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí 6).  

a. Kết quả thực hiện: 

- Đối với cấp xã: Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, kết hợp với 

ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác, đã đầu tư xây mới, nâng 

cấp, sửa chữa được 02 nhà văn hóa, 04 sân thể thao cấp xã (2), nâng tổng số xã có 

nhà văn hoá đạt chuẩn là 33 nhà và 25 sân thể thao, tăng 03 sân so với năm 2020. 

- Đối với cấp thôn, xóm: Ngân sách xã và nguồn vốn huy động của nhân dân 

con em quê hương  đã tiến hành xây mới, cải tạo, nâng cấp được 58 nhà văn hoá; 

16 sân thể thao thôn, xóm; 18 công vệ sinh tại các nhà văn hóa.  

 b. Kết luận: Ước thực hiện đến hết năm 2021, có 21/37 xã đạt chuẩn NTM, 

tăng 03 xã gồm Cát Văn, Võ Liệt và Xuân Tường; 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí 7).  

a. Kết quả thực hiện: Lồng ghép các nguồn vốn trung hạn, ngân sách xã và  

nhân dân đóng góp, đã đầu tư xây mới, nâng cấp được 05 chợ (3), dự kiến hoàn 

thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. 

b. Kết luận: Duy trì 33 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

2.7. Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí 8):  

a. Kết quả thực hiện: 

- Chỉ đạo phòng VHTT phối hợp với Bưu điện huyện làm việc với 2 xã 

Thanh Sơn, Ngọc Lâm mở điểm bưu chính có người phục vụ. Đến nay, có 100% 

xã đã có điểm bưu chính với đầy đủ trang thiết bị và người trực thường xuyên. 

- Phối hợp với VNPT, Viettel Nghệ An triển khai cung cấp dịch vụ viễn 

thông, Internet đến 100% các xã; 98,7% các thôn, xóm, bản được phủ sóng di động 

3G, 4G; 93,5% các thôn, xóm, bản được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố 

định mặt đất với hơn 2.100 km cáp quang. 

 
  (1)  - Đầu tư xây mới: 03 phòng CSGD trẻ, 01 phòng Tổ chức ăn, 43 phòng học, 15 phòng học Bộ môn, 03 phòng hỗ 

trợ, 05 phòng HCQT, 9 phòng đa chức năng, 02 khối phụ trợ, 18 công trình phụ trợ; 

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp: 01 phòng GDNT, GDTC; 03 phòng tổ chức ăn, 117 phòng học, 43 phòng học bộ môn, 01 phòng hỗ 

trợ, 08 phòng HCQT, 03 phòng đa chức năng, 04 khối phụ trợ, 36 công trình phụ trợ. 

(2) Nhà văn hóa xã Đại Đồng, Khuôn viên nhà văn hóa xã Thanh Phong; Sân vận động các xã: Thanh Đồng, Xuân 

Tường, Cát Văn và Võ Liệt. 

(3) Chợ Thanh Ngọc,  Thanh Chi,  Thanh Thủy, Thanh sơn, Ngọc Lâm. 
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- Tích cực chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành. Đầu tư cơ sở 

hạ tầng CNTT, phát huy hiệu quả các phần mềm đã được trang bị. Ứng dụng thành 

công chữ ký số cho UBND các xã và các phòng chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, các phần mềm khai báo tờ khai y tế phục 

vụ việc quét mã, truy vết trong phòng chống dịch COVID-19. 

 - Chỉ đạo 2 xã xây dựng NTM nâng cao đầu tư xây dựng hệ thống truyền 

thanh xã ứng dụng CNTT-VT theo công nghệ 4.0. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong việc chuyển đổi văn bản thành giọng nói, trong biên tập chương trình phát 

thanh của đài truyền thanh xã. Nhờ vậy, thời lượng chương trình phát thanh hàng 

ngày bình quân đạt 3h/ngày. Trong đó, thời lượng dành cho phát thanh chương 

trình của xã đạt trên 1h/ngày.  

 - Chỉ đạo 02 xã Thanh Liên và Thanh Lĩnh mở cổng thông tin điện tử của xã 

tích hợp trên cổng TTĐT của huyện. Đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác thông 

tin về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế, di 

tích danh thắng, tin tức hoạt động, thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật để đăng lên cổng TTĐT của xã. 

b. Kết luận: 100% xã đạt chuẩn NTM (tăng: 02 xã so với năm 2020), 02 xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao. 

2.8. Nhà ở dân cư (Tiêu chí 9).  

a. Kết quả thực hiện: Năm 2021, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể 

chính trị cấp huyện đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ 

kinh phí xóa được 85 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí 

4,73 tỷ đồng.  

b. Kết luận: Có 35/37 xã đạt chuẩn NTM, tăng 01 xã so với năm 2020 (xã 

Thanh Khê), 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

3. Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

3.1. Thu nhập (Tiêu chí 10). 

a. Kết quả thực hiện:  

Thực hiện đề án Chuyển đổi CCCT, Phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 

2021-2025 bước đầu đã phát huy hiệu quả; việc sản xuất theo chuỗi giá trị theo 

tiêu chuẩn VietGap, vệ sinh ATTP, tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký thương hiệu 

ngày càng được quan tâm, năm 2021 ước đạt thêm 04 (4) sản phẩm, nâng tổng số 

sản phẩm đạt OCOP trên toàn huyện lên 15 sản phẩm.  

 - Thu nhập BQ đầu người năm 2021 ước đạt trên 43 triệu đồng/người/năm. 

b. Kết luận: Có 35/37 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

3.2. Hộ nghèo (Tiêu chí 11). 

a. Kết quả thực hiện: Ước năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn 

nghèo cũ giảm xuống còn 2,6%. 

 
(4) Nhút nông sản tổng hợp Hóa Đào, Xịt khử mùi hôi chân, Xịt hôi nách, Dầu xoa bóp dược liệu - Xuân Vinh. 
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b. Kết luận: Duy trì 34 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

3.3. Lao động có việc làm (Tiêu chí 12). 

a. Kết quả thực hiện: Tính đến 31/10/2021, đã tổ chức đào tạo nghề cho 

3.481 lao động, ước đến hết năm là 3.723 lao động (đạt: 80,9% KH); giải quyết 

việc làm mới cho 2.392 lao động (trong đó xuất khẩu lao động là 341 người) , ước 

đến hết năm là 2.630 lao động (đạt: 82,1% KH). 

b. Kết luận: Duy trì 100% số xã đạt chuẩn NTM.  

3.4. Tổ chức sản xuất (Tiêu chí 13). 

 a. Kết quả thực hiện: 

- Đến 31/10/2021, đã tiến hành thành lập mới được 04 HTX (5) nông nghiệp 

đưa tổng số HTX hiện có trên địa bàn huyện lên 53 hợp tác xã.  

- Có 03 xã chưa tiến hành thành lập mới được HTX theo Luật HTX năm 

2012, gồm: Thanh Tùng, Thanh Sơn và Ngọc Lâm. 

b. Kết luận: Có 34/37 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

4. Văn hóa- Xã hội - Môi trường. 

4.1. Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chí 14).  

a. Kết quả thực hiện: 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dạy và học  

trong các nhà trường. Việc huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp tăng, nhất là 

việc huy động học sinh đi học chuyên cần ở các xã đều đạt kết quả tốt, giảm tỷ 

lệ học sinh bỏ học.  

- Công tác phổ cập giáo dục thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra. Toàn huyện 

duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ,  

phổ cập giáo dục tiểu học và THCS ở 37/37 xã. 

- Công tác huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, mẫu giáo và duy trì sĩ số 

đạt kết quả cao, với tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt: 22,5%, trẻ 3 

đến 5 tuổi vào mẫu giáo đạt: 93,4%, trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt: 100%. 

b. Kết luận: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao. 

4.2. Y tế (Tiêu chí 15). 

a. Kết quả thực hiện: 

- Từ nguồn ngân sách huyện, xã, kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp khác,  

đã tiến hành đầu tư nâng cấp, sửa chữa được 06 trạm Y tế (6), 20 công trình phụ trợ.  

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt trên 85% có 35/37 xã. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trên toàn huyện chỉ 

còn 12%. 
 

(5) - Thành Lập mới năm 2021, gồm: HTX dịch vụ NN tổng hợp Đức Trà xã Ngọc Sơn, HTX nuôi ong Thanh 

Chương - Thanh Ngọc, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Lĩnh, HTX Cam Bù Phong Thịnh. 

(6) Trạm Y tế xã: Thanh Liên, Thanh Khai, Xuân Tường, Cát Văn, Võ Liệt, Thanh Tùng. 
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b. Kết luận: Có 35/37 xã đạt chuẩn NTM, tăng 01 xã so với năm 2020 (xã 

Thanh Tùng); 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

4.3. Văn hóa (Tiêu chí 16).  

a. Kết quả thực hiện:  

- Tổng số khu dân cư thôn, xóm, bản đạt danh hiệu văn hóa có 160/227 

(không tính Thị Trấn ) khu dân cư đạt 70,5%, tăng 40 khu dân cư so với năm 2020.  

- Năm 2021, đảm bảo tỷ lệ gia đình văn hóa đạt: 86,9%, tỷ lệ khu dân cư văn 

hóa đạt: 70%. 

b. Kết luận: Có 29/37 xã đạt chuẩn NTM, tăng 03 xã gồm Thanh Đức, 

Thanh Hà và Thanh Xuân so với năm 2020, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

4.4. Môi trường và an toàn thực phẩm (Tiêu chí 17).  

a. Kết quả thực hiện: 

- 100% số xã đạt tỷ lệ trên 98% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh 

theo quy định. 

- 24/37 xã đạt tỷ lệ 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh nuôi trồng thủy sản 

làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tăng 04 xã (Cát Văn, Võ Liệt, 

Xuân Tường và Thanh Thủy) so với năm 2020; 

- Công tác xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp: Có 24/37 xã có cảnh quan, 

môi trường xanh -  sạch - đẹp - an toàn. Trong năm 2021, đã tổ chức trồng được 

4.639 cây xanh các loại, nâng tổng số cây xanh đã trồng được trên các tuyến đường 

GTNT là 18.965 cây;  

- Chất thải rắn trên địa bàn được thu gom và xử lý: Ước đến hết năm 2021, 

có 19 xã xây dựng được bãi tập kết rác thải tập trung, 12 xã đã tiến hành ký hợp 

đồng với các Công ty môi trường để tiến hành thu gom rác, vận chuyển đưa đi xử 

lý, số xã còn lại chủ yếu vận động nhân dân tự phân loại và tiến hành tiêu hủy tại 

gia; thành lập mới được 40 tổ thu gom rác thải tại các khu dân cư tập trung, nâng 

tổng số tổ được thành lập lên 213 tổ; xây dựng mới được 7.335 m mương thoát 

nước thải sinh hoạt trong khu dân cư tập trung, nâng tổng số mương tiêu, thoát 

nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện là 153.295 m. 

+ Có 33 xã đã tiến hành xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường và triển khai 

thực hiện bước đầu đã đem lại hiệu quả. 

 - Có 29 xã đạt tỷ lệ trên 85% hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 cứng. 

 - Có 35 xã đạt tỷ lệ trên 70% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 

 - Có 24 xã đạt tỷ lệ  100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

b. Kết luận: Ước đến hết năm 2021, có 22/37 xã đạt chuẩn NTM, tăng 03 xã 

(Cát Văn, Võ Liệt, Xuân Tường) so với năm 2020, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
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5. Hệ thống chính trị.  

5.1. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí 18). 

a. Kết quả thực hiện: 

- Có 748/750 cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn có trình độ Đại 

học trở lên, trong đó cán bộ 350 người, công chức 398 người. Có  501 cán bộ, 

công chức có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên; 582 cán bộ, công chức được đào 

tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp trở lên. 

- Về tiếp cận Pháp luật: đã tiến hành quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung Luật 

xư lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức 02 lớp 

tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực cho đội ngũ cán bộ công chức 

tư pháp và các đối tượng liên quan cấp xã; tuyên truyền pháp luật cho 37/37 xã 

trên địa bàn huyện, đạt 100%. 

b. Kết luận: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao. 

5.2. Quốc phòng và An ninh (Tiêu chí 19):  

a. Kết quả thực hiện: 

- 100% số xã đã tiến hành thành lập và kiện toàn lực lượng dân quân tự về 

theo đúng quy định, với 4.310 người, trong đó dân quân là đảng viên chiếm 15,2%. 

- 100% số xã đều có phòng làm việc riêng của BCH quân sự xã.  

- Về hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng. 

+ Công tác diễn tập: đã tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 11 xã và 

diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ cho 

lực lượng vũ trang huyện theo kế hoạch. 

+ Thực hiện tốt công tác tuyển quân: có 294 công dân đủ điều kiện tham gia 

nhập ngũ, không có trường hợp bị loại trả và bù đổi, đạt 100% chỉ tiêu giao. 

- Thực hiện đề án của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện đã bố trí 

178 cán bộ Công an chính quy của tỉnh và huyện về công tác tại 37 xã.  

- Công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự xã hội: Nhờ làm tốt công tác 

nắm tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc nổi lên, qua đó giữ vững 

an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn;  

- Không để xảy ra các vụ trọng án trên địa bàn: Công an huyện đã chỉ đạo 

lực lượng Công an xã tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm nổi lên, nhất là ma tuý, 

trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm về pháo, tài nguyên khoáng sản… 

Hiện trên địa bàn không có băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; 

tội phạm và vi phạm pháp luật được kìm giữ, có mặt giảm.  

b. Kết luận: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.  

1. Những kết quả chủ yếu đạt được. 

Năm 2021 dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng vật 

tư tăng cao, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid - 

19 trên người ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường, đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân. Nhưng được sự ủng hộ, giúp đỡ 

của các ban ngành cấp trên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự 

đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn đạt 

được kết quả đáng ghi nhận. Bình quân tiêu chí toàn huyện ước đạt 16,92 tiêu 

chí/xã, tăng 0,43 tiêu chí/xã; tổng nguồn lực huy động để đầu tư cho cơ sở hạ tầng 

nông thôn đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó huy động nội lực từ nhân dân đạt trên 72 

tỷ đồng chiếm khoảng 24%; bộ mặt nông thôn ngày một khang trang hơn, sạch đẹp 

hơn; đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; 

quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, khối đại đoàn 

kết các dân tộc được tăng cường, truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, trong Nhân 

dân được giữ vững và phát huy. 

2. Tồn tại. 

- Số tiêu chí tăng lên chưa đạt bình quân mỗi xã một tiêu chí, tiến độ xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chậm. 

- Tình hình vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương còn hạn chế, việc thu 

gom, xử lý rác thải, nhất là việc phân loại rác tại nguồn chưa được quan tâm đúng 

mức. Một số người dân thiếu ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, tình trạng 

vứt rác thải, xác động vật chết xuống sông, suối, trên các trục đường giao thông 

vẫn còn. 

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, người dân có tư tưởng trông chờ 

ỷ lại.  

3. Nguyên nhân tồn tại. 

- Thời tiết diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục 

lần đầu tiên xuất hiện trên đàn trâu, bò, đặc biệt là tình hình diễn biến dịch Covid-

19 phải thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến tiến độ cũng như khả năng huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 

NTM. 

- Thanh Lĩnh, Thanh Liên là 02 xã đầu tiên của huyện đăng ký xây dựng xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao, nên trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như triển 

khai thực hiện Bộ tiêu chí còn lúng túng, nhất là công tác chuẩn bị hồ sơ minh 

chứng. 

- Nguồn ngân sách Trung ương, của tỉnh vẫn chưa được phân bổ, nhất là 

nguồn xi măng của tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 

các xã, các thôn, xóm đăng ký xây dựng NTM, NTM nâng cao năm 2021, làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình. 

- Công tác tuyên truyền tuy đã được triển khai nhưng chưa cụ thể và chưa đi 

vào chiều sâu. 
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Phần thứ hai 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 
 

1. Đối với cấp huyện. 

- Tập trung chỉ đạo 03 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã NTM nâng cao, 01 xã 

NTM kiểu mẫu, 02 thôn (xóm) NTM. 

- Chỉ đạo các xã chưa xây dựng đạt chuẩn NTM, trong năm 2022 phấn đấu 

mỗi xã tăng thêm ít nhất 01 tiêu chí/xã. 

- Tiếp tục triển khai Chương trình OCOP (mỗi làng, xã một sản phẩm), phấn 

đấu năm 2022 có thêm 3-4 sản phẩm được công nhận đạt từ 3-4 sao; xây dựng 01 

cửa hàng OCOP. 

- Đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới cần tiếp tục duy trì, củng cố và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước xây dựng lộ trình xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao.  

- Các thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện được phân công chỉ đạo 

các xã, cần bám sát, đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo những giải pháp để khắc phục 

kịp thời. 

2. Đối với các xã. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức 

của nhân dân, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan 

tâm của toàn xã hội. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân 

dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân 

trong xây dựng nông thôn mới. 

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo, trong đó Trưởng Ban chỉ đạo phải là Bí thư 

Đảng ủy; song song với việc kiện toàn Ban chỉ đạo cần thành lập, kiện toàn các 

Tiểu ban, người đứng đầu các Tiểu ban là Chấp hành Đảng ủy; trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ của các thành viên, từng Tiểu ban để phân công phụ trách từng nội 

dung, tiêu chí; định kỳ hàng tháng UBND xã nghe, hàng quý Cấp uỷ nghe tiến độ 

triển khai thực hiện; song song với việc hoàn thiện các tiêu chí các xã đăng ký xây 

dựng đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cần quan tâm đến công tác củng cố, hoàn 

thiện hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí. Xem đây là nhiệm vụ thông suốt, 

thường xuyên để tập trung chỉ đạo. 

- Tiến hành rà soát từng nội dung, tiêu chí, kể cả các tiêu chí mà xã đánh giá 

đã đạt chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tính toán cụ thể tổng nguồn 

lực cần đầu tư của các tiêu chí chưa đạt (về kinh phí, ngày công, xi măng...) , xếp 

thứ tự ưu tiên để tập trung xây dựng. Hàng tháng, hàng quý phải tổ chức kiểm tra, 

giao ban để đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung, tiêu chí và bàn biện pháp chỉ 

đạo các bước tiếp theo. 
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- Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, sự đóng góp từ các tổ chức, 

cá nhân, nhân dân, con em quê hương đi làm ăn xa, kết hợp với nguồn ngân sách 

địa phương và sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng Nông thôn mới năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022./. 

 
 
Nơi nhận:                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN    
- BTV HU, TT HĐND huyện;                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- Các đại biểu HĐND huyện;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBND các xã; 
- Lưu: VT, NN&PTNT huyện. 
   
 

                                                                                                                                                                                           

Lê Đình Thanh               
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