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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND 
 

Xuân Trường, ngày…….tháng……năm 2022 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư 

 NTM kiểu mẫu từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn huyện 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-ĐGS ngày      /     /2022 của Đoàn Giám sát) 
  

Kính gửi:…………………………….. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Đặc điểm tình hình chung và những thuận lợi, 

khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, KHU 

DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

2. Kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn 

với phát triển sản phẩm OCOP 

a) Kết quả xây dựng xã NTM nâng cao 

- Số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, thời gian đạt 

chuẩn? 

- Các địa phương còn lại: kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá từng tiêu chí xã 

NTM nâng cao?  

b) Kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu 

- Số thôn (xóm, TDP) được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư 

NTM kiểu mẫu, thời gian được công nhận? 

- Các thôn (xóm, TDP) còn lại: kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá nhóm tiêu 

chí khu dân cư NTM kiểu mẫu?  

c) Phát triển sản phẩm OCOP 

- Các sản phẩm đã được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP? 

- Kết quả rà soát, lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia 

chương trình OCOP năm 2022? 

3. Kết quả huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng xã NTM nâng cao, 

khu dân cư NTM kiểu mẫu 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 



IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phương hướng 

- Xây dựng xã, huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

- Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

2. Các nhiệm vụ, giải pháp 

Nêu cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM 

nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới? 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Nêu những kiến nghị, đề xuất để thực hiện 

chương trình xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu trong thời gian 

tới đạt kết quả cao hơn. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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