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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /UBND-NN 

“V/v rà soát các hạng mục đề nghị  

hỗ trợ XD xã NTM nâng cao, 

thôn/xóm/tổ dân phố NTM kiểu mẫu 

Năm 2021” 

Ý Yên, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 
 

 

Thực hiện Quyết định số 7708/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện 

Ý Yên về việc ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng xã, thị trấn đạt NTM nâng 

cao, thôn/xóm/tổ dân phố NTM kiểu mẫu, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2022 từ nguồn ngân sách huyện. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các hạng 

mục đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 7708/QĐ-UBND gửi về UBND huyện qua 

phòng Nông nghiệp & PTNT. 

Các hạng mục công trình đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 

7708/QĐ-UBND bao gồm: 

1. Đối với xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 

- Xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ hoặc nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hiệu quả, bền vững. 

- Sửa chữa, nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung: nâng cấp lò đốt rác, xây 

dựng tường bao, trồng cây xanh, chỉnh trang lại khuôn viên... 

- Xây dựng mới trường học các cấp theo hồ sơ quyết toán được phê duyệt. 

2. Đối với xây dựng thôn/xóm/tổ dân phố kiểu mẫu 

 - Xây dựng, lắp đặt Hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, 

các đường dong ngõ trong khu dân cư, nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn: Cột 

đúc hoặc thép ≥Ф60, cao ≥3m, được chôn đế bê tông chắc chắn, cách mép đường 

nhựa, bê tông ≥20cm, bóng đèn led hoặc compac ≥30w, dây dẫn điện bọc nhựa, 

không dòng dây ngang đường giao thông, hệ thống điện riêng biệt, đảm bảo an 

toàn điện, mỹ quan. 

- Tuyến đường hoa, hàng cây “Xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu” do Hội phụ nữ, 

đoàn thanh niên thôn/xóm/tổ dân phố,… trồng, chăm sóc, dặm tỉa thường xuyên, 

mỗi tuyến có chiều dài liên tục từ 01km trở lên. 

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu, hỗ trợ bao gồm: (02 bộ) 

- Tờ trình đề nghị nghiệm thu, hỗ trợ các hạng mục XD NTM nâng cao, 

kiểu mẫu. 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận mô hình nông nghiệp an toàn, 

nông nghiệp hữu cơ. 
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- Hồ sơ quyết toán các hạng mục sửa chữa nâng cấp khu xử lý rác tập trung 

và xây mới trường học các cấp. 

- Sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường (sử dụng bản đồ địa 

chính thu nhỏ của thôn/xóm/tổ dân phố để thể hiện). 

- Sơ đồ tuyến đường hoa của thôn/xóm/tổ dân phố (sử dụng bản đồ địa 

chính thu nhỏ của thôn/xóm/tổ dân phố để thể hiện, có thể ghép tuyến của nhiều 

thôn để đủ chiều dài đề nghị hỗ trợ nếu tuyến đường trồng hoa liên tục trên cùng 

trục đường). 

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn sau khi rà soát lập hồ sơ đề nghị 

UBND huyện nghiệm thu gửi về phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trước ngày 

10/7/2022./. 

Nơi nhận: 

- TT HU, UBND huyện; (để b/c) 

- Như kính gửi; (để t/h) 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Trần Bình Định 
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