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  BÁO CÁO 

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 

của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và Kế hoạch 

số 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình triển khai, thực hiện 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện: 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU 21/7/2021 

về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.  

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 3429/KH-UBND ngày 11/8/2021 

về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 21/7/2021 của BCH Đảng bộ 

huyện về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và các xã, thị trấn xây dựng, triển khai 

kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch; 

tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi 

đua lao động sản xuất, thực hiện phong trào ‘‘Chung sức xây dựng NTM nâng 

cao, kiểu mẫu”.  

Ủy ban kiểm tra huyện tổ chức kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn các xã. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt Nghị quyết; hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong toàn Đảng bộ. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây 

dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

- UBND huyện đã có văn bản thông báo đồng ý chủ trương cho 10/10 xã tổ 

chức thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 dự kiến 

hoàn thành trong năm 2022. 

Đến nay UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

xã Mỹ Tiến, đang tổ chức thẩm định quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Hà. 



2 

UBND huyện Mỹ Lộc đã lập quy hoạch phân khu VI, được UBND tỉnh phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đã lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát địa hình và đang 

thực hiện các bước lựa chọn đơn vị lập đồ án quy hoạch. 

Phối hợp với Sở Xây dựng lập quy hoạch phân khu IX A, IX B; UBND 

tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;  phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội 

nghị thông qua dự thảo phương án quy hoạch phân khu IX A, IX B tới cán bộ 

chủ chốt huyện, xã; tổng hợp các đề xuất đưa vào phương án quy hoạch báo cáo 

sở Xây dựng. 

2.2. Nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo 

chuẩn NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn. 

- Căn cứ theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định  

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ 

Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Nam Định phê 

duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/01/2019; Kế hoạch số 20/KH-

UBND ngày 21/2/2022 về việc triển khai Đề án mở rộng thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định; Quyết 

định số 554/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và 

thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định  đến giai đoạn 2025 toàn 

bộ 10 xã và thị trấn Mỹ Lộc sát nhập vào thành phố Nam Định, đạt tỷ lệ đô thị 

hóa 100%. 

- Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, phấn đấu sau khi hoàn 

thành mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định sẽ công nhận việc nâng 

cấp đơn vị hành chính xã Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Lộc thành phường. 

- Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền 

vững diện tích sàn nhà ở bình quân đến năm 2025 là 33,9m2/người, đến năm 

2030 là 37,7m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố là 100%; mật độ đường giao thông đến 

năm 2025 là 8 km/km2, đến năm 2030 là 10km/km2 

+ Khuyến khích, thu hút đầu tư hình thành tổ hợp thương mại với nhiều 

loại hình bán lẻ tại các khu vực trung tâm và dọc theo các trục giao thông chính. 

- Nhà ở: Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn các 

xã Mỹ Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Hà, Mỹ Hưng theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh  

giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt. 

- Giao thông: Đề xuất, phối hợp triển khai  đầu tư xây dựng các tuyến 

đường giao thông huyết mạch được quy hoạch như: đường vành đai II đoạn từ 

Quốc lộ 21B đến Quốc lộ 10, tuyến đường từ Quốc lộ 21 B đi Thịnh Long, 

tuyến đường từ đến Trần Thương Hà Nam đến Quốc lộ 38B; xây dựng bến xe 

khách tại vị trí tiếp giáp trạm thu phí Mỹ Lộc... 
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- Các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, nước, xử lý rác thải, cây xanh theo 

quy hoạch chung thành phố Nam Định đã được phê duyêt. 

2.3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân 

theo hướng bền vững. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp: Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, 

triển khai thực hiện tốt các giải pháp tổ chức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy 

sản. Xây dựng và triển khai Kế hoạch về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021-2025. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 803,1 tỷ đồng (theo giá 

so sánh 2010), tăng 2,67% so với cùng kỳ. Xây dựng 8 mô hình cánh đồng lớn 

trên địa bàn các xã trồng lúa cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao 

hơn sản xuất đại trà; trên địa bàn huyện có 7 mô hình Vietgap, 4 mô hình sản xuất 

lúa gạo đạt tiêu chuẩn an toàn, 13 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại thủy sản; đến 

nay toàn huyện có 6 sản phẩm OCOP 3 sao, năm 2022 có 8 sản phẩm đăng ký 

tham gia chương trình OCOP; Hình thành các mô hình chuỗi liên kết đạt hiệu 

quả tích cực. 

- Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông thôn:  

Công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 2.183,2 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; giá trị 

xây dựng (theo giá 2010) ước đạt 571,8 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Giá 

trị sản xuất ngành dịch vụ (theo giá so sánh 2010) ước đạt là 716,7 tỷ đồng, tăng 

10% so với cùng kỳ. 

Ban hành Kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác quản lý nhà nước về 

thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2021. Báo 

cáo triển khai thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên 

địa bàn huyện Mỹ Lộc. Xây dựng phương án đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng 

hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân ứng phó 

với dịch Covid-19 trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4. Bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. 

Triển khai thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” 

trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa giai 

đoạn 2021-2030. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về tuyên truyền bảo vệ môi 

trường; Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn ra quân tổng vệ sinh 

môi trường, dọn rác thải các trục đường liên thôn, liên xã. Tổ chức kiểm tra, 

thẩm định xác xuất mô hình thực hiện phân loại rác thải tại các xã, thị trấn. Tiếp 

tục chỉ đạo các xã, thị trấn trong công tác phân loại rác thải tại nguồn, đến nay 

có 8 xã có trên 50% số thôn triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác 

thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Trên địa bàn huyện có 98% số hộ 

được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy định.  

2.5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo 
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và an sinh xã hội. 

2.5.1. Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

- Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

trong đó tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu 

gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo nghị định 122/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ, hướng dẫn các cơ quan thực hiên tốt các tiêu chí theo 

thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014. Tính đến hết ngày 

31/12/2021 toàn huyện có 134/137 thôn, xóm, TDP đạt danh hiệu, xóm, TDP 

văn hóa năm 2021 chiếm 98%; 89% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 

năm 2021; 86% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt cơ quan văn hóa. 

- Đưa các nội dung thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa được vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính 

quyền đặc biệt là nội dung về xây dựng tư tưởng chính trị kiên định vững vàng; 

nếp sống văn minh kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng 

môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa - thể 

thao; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – thể thao ở cơ sở. Công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo đúng các quy định và phục vụ tốt nhu cầu sinh 

hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.  

- Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt 

động văn hóa, thể thao cơ sở: Phong trào xây dựng nhà văn hoá đã được các 

cấp uỷ đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm.Với phương châm “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương đã tập trung rà soát, lồng ghép và 

huy động khá hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát huy hiệu quả và nâng 

cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhiều 

xã có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng, kinh phí mua trang thiết bị phục vụ hoạt 

động nhà văn hoá. Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích, động viên các địa 

phương huy động các nguồn lực xã hội và sự đóng góp của nhân dân để xây 

dựng các thiết chế văn hoá.  Các nhà văn hóa thôn xóm, TDP được xây dựng 

có đầy đủ trang thiết bị amly, micro, loa, tượng Bác, cờ đảng, cờ tổ quốc, khẩu 

hiệu nội quy hương ước, công trình phụ trợ, cổng, cây xanh, tường bao bảo vệ. 

100% nhà văn hóa có tủ sách. Cho đến nay, NVH là nơi diễn ra các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, nơi hội họp, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, TDTT của cộng 

đồng dân cư. Thông qua hoạt động ở NVH xã - thôn, nhân dân đã tiếp thu kịp 

thời những chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật, những tiến bộ KHKT, 

góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn, phát huy nét đẹp 

văn hoá truyền thống trong quan hệ ứng xử, giao tiếp. 

- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Phong trào văn hóa thể thao 

ngày càng phát triển. Tỷ lệ người tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ thể 

thao đạt trên 40%. Mỗi Thôn, xóm, TDP có ít nhất 1 đội văn nghệ và 1 CLB 

thể thao (bóng bàn, cầu lông, dưỡng sinh, bóng đá….). Toàn huyện có 40% 

dân số tập thể thao thường xuyên. Có 30% gia đình thể thao, 73 đội văn nghệ 

quần chúng 93 câu lạc bộ văn hóa, 20 tổ nhạc, ban nhạc, đội trống, kèn…được 
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hình thành và hoạt động với phạm vi, quy mô tổ chức do VHTT xã, thị trấn, 

chi đoàn thanh niên và các hội, đoàn thể tổ chức, duy trì 

2.5.2. Phát triển giáo dục và đào tạo; 

Hoàn thành nhiệm vụ năm học  tại các cấp học, ngành học, đảm bảo trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến  phức tạp. Chất lượng giáo dục toàn 

diện, giáo dục mũi nhọn ổn định. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 100%, trên 85% 

học sinh tốt nghiệp THCS tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông đạt kết 

quả cao. Chính quyền địa phương bổ sung thêm quỹ đất cho giáo dục theo kế 

hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021- 2030. Các trường tiếp tục nâng cao 

chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia các mức, trường xanh - sạch - 

đẹp – an toàn. 

Đến nay trên địa bàn huyện có 10/11 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, 

8/11 trường Tiểu học đạt chuẩn QG, 10/10 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 

2.5.3. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; 

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế tuyến xã với vai trò là tuyến 

đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân:  

- Thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của cấp 

trên và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo 

công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho người dân theo quy định.  

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế xã, thị trấn 

với vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt 

động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được duy trì, đáp ứng được nhu cầu 

khám chữa bệnh của cán bộ và nhân dân.Tinh thần, thái độ, trình độ chuyên 

môn của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế từ huyện 

tới các xã, thị trấn được nâng lên. 

- Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hướng đến bảo 

hiểm y tế toàn dân (năm 2021, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện đạt là: 92,5%, 

chỉ tiêu là 92%). 

- Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em, sức khỏe sinh sản của phụ 

nữ ở nông thôn: đa số trẻ em < 1 tuổi trong diện tiêm chủng được uống và tiêm 

đầy đủ các loại vắc xin ước, hầu hết phụ nữ có thai tiêm đầy đủ 2 mũi phòng uốn 

ván. 

- Trong năm 2021, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm được chú 

trọng: toàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người. 

2.5.4. Về giảm nghèo và an sinh xã hội:  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 1.339/1330 người, đạt 100,7% so với kế 

hoạch. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực 

trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện chiến lược bình đẳng 
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giới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai và phát động “Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2021”. Kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Triển khai kế hoạch điều tra, khảo 

sát nhu cầu học nghề lao động nông thôn năm 2022.  Ban hành Kế hoạch phòng 

chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 1,31%, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách 

bảo trợ xã hội (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025) giảm 

còn 0,46%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về “Chăm 

sóc, Bảo vệ trẻ em”. Triển khai Quỹ bảo trợ trẻ em và đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị tham gia ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2021. 

2.7. Đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội: 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện ổn định 

2.8. Kết quả huy động các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu từ 

2021 đến nay được 176,4 tỷ đồng. (số liệu chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo) 

2.9  Kết quả xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu 

- Huyện đã triển khai các xã xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu, đến 

nay chưa có xã nào đạt chuẩn. 

- Kết quả xây dựng các mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu trên địa bàn: Năm 

2021 huyện có 2 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 

đã hoàn thiện hồ sơ và được công nhận đạt chuẩn. 

3. Đánh giá chung 

Những kết quả nổi bật đã đạt được: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

xã nông thôn mới, huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, cán 

bộ và nhân dân huyện Mỹ Lộc tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao và 

kiểu mẫu. Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng 

tình của nhân dân, tiếp tục xây dựng NTM nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân, tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch đẹp, 

phát triển bền vững. Đến nay trên địa bàn huyện có 8 xã hoàn thành xây dựng 

NTM nâng cao, trong đó có 6 xã đã được Đoàn thẩm định của UBND tỉnh thẩm 

định, xét công nhận đạt chuẩn NTM. Có 2 thôn đã hoàn thành xây dựng mô hình 

khu dân cư kiểu mẫu và được UBND huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư 

kiểu mẫu.  

- Về hạ tầng kinh tế xã hội: 

 Tiếp tục củng cố hệ thống hạ tầng từ kết quả xây dựng NTM, đến nay 

trên địa bàn huyện: về trường mầm non có 10/11 trường đạt chuẩn quốc gia; 

trường tiểu học có 8/11 trường đạt chuẩn quốc gia, trường THCS có 10/10 

trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 

- Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân: 
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Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của huyện, các xã, thị trấn đều 

lập kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng các mô hình chuyển 

đổi sản xuất hiệu quả, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, khuyến khích các chuỗi 

liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, giải quyết thêm nhiều việc làm, nâng cao 

thu nhập cho người dân cho người dân 

+ Về giáo dục -  y tế - Văn hóa: 

Giáo dục, văn hóa được quan tâm phát triển, các điều kiện chăm sóc y tế 

cho người dân đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao (trên 90%). 

+ Về cảnh quan – Môi trường: 

Cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, 8/11 xã thị trấn có trên 

50% số thôn, xóm thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn; 8 xã, thị trấn 

xây bể thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Về an ninh trật tự - hành chính công: luôn đảm bảo. 

- Những hạn chế, tồn tại; phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã 

hội đều bị đình trệ. Nhiều hoạt động phải gác lại để tập trung phòng chống dịch 

bệnh. 

Các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tương đối khó, đặc biệt là nhóm tiêu 

chí về sản xuất, cảnh quan môi trường. Các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu 

thụ nông sản còn ít và kém bền vững. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn rất 

manh mún, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp không hấp dẫn lao động trẻ, 

lao động có trình độ cao, không hấp dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư 

phát triển sản xuất có quy mô lớn. Quy định mới về chuẩn quốc gia đối với các 

trường học rất cao, rất khó đạt chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, có thể gây lãng 

phí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường học mà hiệu suất sử dụng 

chưa cao. 

Về việc phận loại rác thải tại nguồn đã được thực hiện thí điểm ở nhiều 

thôn xóm nhưng gặp rất nhiều khó khăn: người dân chưa thực sự ý thức được 

tầm quan trọng của việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, các giải pháp hỗ 

trợ đồng bộ còn thiếu, phía các đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cũng 

chưa quyết liệt trong việc yêu cầu người dân phân loại rác thải trước khi thu 

gom đi xử lý… 

Một số địa phương có tư tưởng tự mãn hoặc dừng lại sau khi được công 

nhận đạt chuẩn NTM, và cũng khó khăn trong việc huy động các nguồn lực để 

tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NTM NÂNG 

CAO, KIỂU MẪU TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu đết hết năm 2022 

- Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 9 
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- Số xã, tên xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 0 

- Số thôn/xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 5 

- Số mô hình thôn/xóm thông minh: 5 

- Số sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên: 14 

1.2. Mục tiêu đến hết năm 2025 

- Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 11 

- Số xã, tên xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 3 

- Số mô hình xã thông minh: 5 

- Số thôn/xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 8 

- Số mô hình thôn/xóm thông minh: 25 

- Số sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên: 20 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo) 

2. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện; tuyên truyền 

vận động triển khai thực hiện và tổ chức phong trào “Chung sức xây dựng NTM 

nâng cao, kiểu mẫu”; Huy động nguồn lực triển khai, thực hiện. 

2.2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

2.3. Nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo 

chuẩn NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn. 

2.4. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân theo 

hướng bền vững. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp; 

- Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông thôn; 

2.5. Bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. 

2.6. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và 

an sinh xã hội. 

- Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

- Phát triển giáo dục và đào tạo; 

- Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; 

- Về giảm nghèo và an sinh xã hội; 

2.7. Chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

2.8. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

2.9. Đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. 



9 

2.10. Huy động các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị các sở ngành sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí 

Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các mô hình thông minh để 

có cơ sở cho các địa phương thực hiện và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. 

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 để có thêm động lực cho các địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng 

NTM./. 

 
   

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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