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……………, 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 

 

Kính gửi:…………………………….. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Đặc điểm tình hình chung của địa phương 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 

a) Trước khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện 

công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu: 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng NTM nâng 

cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

như thế nào? 

- Nêu các văn bản đã ban hành tại địa phương? 

b) Từ khi được UBND tỉnh có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng 

cao đến nay (đối với các địa phương đã đạt chuẩn NTM nâng cao) và UBND 

huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí? 

- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo? 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

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

khu dân cư NTM kiểu mẫu 

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao 

4.1. Tiêu chí số 1 

a) Hệ thống thủy lợi: Địa phương đã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu 

cầuứng phó hiệu quả với thiên tai (bão, lũ, lụt) cấp độ 3 chưa? Cụ thể: 

- Việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn và hằng năm; 

Phương án ứng phó với các cấp độ thiên tai trên địa bàn; kế hoạch, kịch bản và tổ 

chức diễn tập theo phương án được phê duyệt? 

- Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN và phân công nhiệm vụ cho từng 

thành viên? 



- Về thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai: hệ thống loa truyền thanh xã, 

loa cầm tay để phát tin, cảnh báo khi có thiên tai xảy ra? Việc rà soát hiện trạng 

nhà yếu, nhà tạm, các đối tượng dễ bị tổn thương cần được giúp đỡ khi có thiên tai 

xảy ra; phương án di dời dân tại các khu vực xung yếu? Việc đảm bảo vật tư dự 

trữ, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” đễ sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống xảy ra? cắm biển cảnh báo tại những khu vực xung yếu, 

khu vực có nguy cơ cao? Có bộ phận thường trực giải quyết công việc khi có thiên 

tai xảy ra? 

- Đối với các địa phương có đê: Có lực lượng quản lý đê nhân dân, có đội 

tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ bão theo quy định và hoạt động hiệu quả không? 

Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 

của UBND tỉnh tại địa phương thế nào? Mức độ an toàn của các cống trên đê khi 

có lũ vượt trên mức báo động 3 khoảng 01 m? 

- Việc thu nộp đủ quỹ phòng chống thiên tai hàng năm theo quy định (số tiền 

cụ thể từng năm). 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

b) Trường học: Mức độ đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - 

an toàn” của các cấp học trên địa bàn? Đánh giá mức độ đạt của tiêu chí. 

c) Trạm y tế: Mức điểm đạt yêu cầu về “xanh - sạch - đẹp” của Trạm y tế xã? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.2. Tiêu chí số 2: Địa phương có phương án, kế hoạch và bố trí nguồn vốn 

để thường xuyên duy tu, bảo trì, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội 

không? Việc quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu 

tư như thế nào? Cụ thể số công trình và kinh phí đã thực hiện? Đánh giá mức độ 

đạt tiêu chí. 

4.3. Tiêu chí số 3: Việc phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa 

phương trong tái cơ cấu nông nghiệp như thế nào? Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.4. Tiêu chí số 4 

- Kết quả thực hiện vùng chuyển đổi, cánh đồng lớn và chuỗi liên kết ở địa 

phương? (qui mô sản xuất, việc tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả… của vùng chuyển 

đổi, cánh đồng lớn, chuỗi liên kết?) 

- Sơ bộ kết quả hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 và việc tham 

gia vào chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa 

phương? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.5. Tiêu chí số 5: Việc sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương (tên mô 

hình, qui mô, địa điểm, giấy chứng nhận và việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm)? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.6. Tiêu chí số 6 



- Việc giải quyết thêm việc làm mới thường xuyên cho từ 100 lao động nông 

thôn trở lên thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương? 

- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.7. Tiêu chí số 7 

- Thu nhập bình quân đầu người/năm? 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội? Số hộ nghèo, 

hộ thoát nghèo của địa phương sau rà soát, điều tra thường xuyên trong năm. 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.8. Tiêu chí số 8 

- Việc đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 

giáo dục THCS mức độ 2 trở lên? 

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.9. Tiêu chí số 9: Công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin 

khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế chính sách của Nhà nước… được thực 

hiện tại địa phương như thế nào? Số lao động được tập huấn/cung cấp thông tin 

của từng hoạt động? Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.10. Tiêu chí số 10 

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế 

ban đầu cho người dân? 

- Công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch? 

- Tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.11. Tiêu chí số 11 

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Trung tâm văn 

hóa - thể thao của địa phương? người dân tham gia? 

- Các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương được phát huy như thế 

nào? 

- Việc thực hiện các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hoạt động đền 

ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện? 

- Kết quả bình đẳng giới và tình hình về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.12. Tiêu chí số 12 

- Số hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh 

hoạt tập trung? 



- Cảnh quan môi trường nông thôn? 

- Số thôn xóm, tỷ lệ số dân trong thôn xóm thực hiện việc phân loại rác thải 

tại nguồn? 

- Việc thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa; nước thải đã qua xử lý trước 

khi đổ ra kênh mương tại các khu dân cư tập trung? 

- Việc đảm bảo 3 sạch tại các hộ gia đình? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.13. Tiêu chí số 13: Công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương? Đánh 

giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.14. Tiêu chí số 14: Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa 

phương? Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn? Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.15. Tiêu chí số 15 

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương? Tình trạng khiếu kiện đông 

người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật? Các vụ trọng án tại địa phương? 

Các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ảnh hưởng lớn đến dư luận? Tình hình 

tội phạm, tệ nạn xã hội. 

- Phòng trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại địa phương? 

- Mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.16. Tiêu chí 16 

- Việc thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính? 

- Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.17. Tiêu chí 17 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở? 

- Số thôn xóm có hương ước, quy ước được phê duyệt và việc tổ chức thực 

hiện các hương ước, quy ước? 

- Kết quả của Đảng bộ, chính quyền địa phương về tiêu chuẩn “trong sạch, 

vững mạnh”? 

Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.18. Tiêu chí 18: Kết quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa 

phương nhất là trong các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, cuộc 

vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào 

thi đua yêu nước khác? Đánh giá mức độ đạt tiêu chí. 

4.19. Tiêu chí 19: Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối 

với kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao tại các địa phương? Đánh giá 

mức độ đạt tiêu chí. 



* Lưu ý: Đối với các địa phương đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 

NTM nâng cao, trong từng tiêu chí cần nêu bật được kết quả khi được công nhận 

đạt chuẩn NTM nâng cao và kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đến 

thời điểm báo cáo. 

5. Kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu: 

Kế hoạch xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại địa phương (lộ trình thực 

hiện theo từng năm)? Kết quả xây dựng khu dân cư NTM tại địa phương đến nay? 

Số thôn (xóm, TDP)/tổng số thôn (xóm, TDP) của địa phương đã được UBND 

huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu? Kết quả duy trì và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các thôn (xóm, TDP) đã 

được công nhận như thế nào? Kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các 

thôn (xóm, TDP) còn lại đến nay theo từng tiêu chí: giao thông, văn hóa, giáo dục, 

y tế, hộ nghèo, nhà ở và khuôn viên hộ gia đình, cảnh quan môi trường, chính trị, 

an ninh, trật tự? 

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 XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO, 

KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU TRONG THỜI GIAN TỚI 

Nêu khái quát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM nâng 

cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại địa phương 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 

 


