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Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, tại Hội nghị 
lần thứ 12, ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 
khóa XX, kỳ họp thứ 3 ngày 15 tháng 12 năm 2021: Năm 2022, huyện phấn đấu 
có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ các chương trình 
MTQG tỉnh, năm 2022, mỗi huyện phấn đấu có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
UBND huyện đã chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí, xây dựng Kế hoạch thực hiện 
các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả cụ thể 
như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Ngay từ đầu năm Ban thường vụ Huyện ủy, BCĐ, UBND huyện đã chỉ 

đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn các xã rà soát cụ thể 
các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên đến 
các cơ quan, đơn vị, BCĐ các xã để làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Ngày 19/5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Thông báo Kết luận số 
353-TB/HU về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu.

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương.

- BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM các xã đã căn cứ vào Kế hoạch 
của huyện, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng phấn đấu của địa phương, ban 
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hành Nghị quyết và xây dựng kế hoạch để xây dựng xã NTM nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

2. Công tác triển khai, tuyên truyền
Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm và đã đi vào chiều sâu, thông 

qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đài truyền thanh huyện tiếp tục duy trì phát thanh các tin bài, chuyên mục 
và thường xuyên cập nhật tin, bài phản ánh về thực tế xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào, hoạt động thiết thực của các địa 
phương, ngành đoàn thể chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu:
+ Các văn bản hướng dẫn, quy định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Khuyến khích động viên nhân dân tích cực 
tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quy hoạch, hiến tặng đất, góp công trong 
việc quy hoạch mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông 
nội đồng và xây dựng nhà văn hóa, xây mới, nâng cấp trường, lớp học.

+ Công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ở nông thôn và 
xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu.
          + Nêu gương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong xây 
dựng nông thôn mới; mô hình tiêu biểu, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt hưởng 
ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. 
Bên cạnh đó cũng đề cập một số khó khăn, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương.

Ngoài ra công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình được UBMTTQ, 
các đoàn thể và cơ quan truyền thông thực hiện thường xuyên, liên tục đã tác động 
tích cực đến tiến độ và kết quả thực hiện chương trình.

II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

Năm 2022, có 4 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, gồm: Gia 
Khánh, Thống Kênh, Phạm Trấn, Nhật Tân;

03 địa phương là:  Hồng Hưng, Thống Nhất, Toàn Thắng đăng ký từ năm 
2021 nhưng chưa thẩm định, chờ UBND tỉnh quy định bộ tiêu chí mới.

01 địa phương đăng ký phấn đấu về đích năm 2022 là Quang Minh.
01 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu là: Nhật Tân.
Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2580/QĐ-UBND V/v 

ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; Quyết định 2581/QĐ-UBND V/v ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định 



3

2582/QĐ-UBND V/v ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi có các bộ tiêu chí mới, 
UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện gửi cho các 
địa phương để thực hiện. Ngày 04/10/2022 Văn phòng Điều phối NTM huyện đã 
phối hợp với các phòng liên quan đi kiểm tra hướng dẫn 08 xã để rà soát, đánh giá 
từng tiêu chí, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí để hoàn 
thành xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Các địa phương đã căn cứ vào quy định cụ thể, rà soát, đánh giá mức độ đạt 
được của các tiêu chí. Kết quả như sau:

1. Xã nông thôn mới nâng cao
Tính đến hết năm 2021 có 02 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2022 là Đoàn Thượng (Công nhận năm 
2019) và Gia Lương (công nhận năm 2020).

Thực hiện Quyết định 2581/QĐ-UBND V/v ban hành bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Huyện yêu 
cầu các địa phương rà soát kết quả đạt được theo bộ tiêu chí mới. Kết quả như sau:

1.1. Kết quả đạt được:
Tổng số tiêu chí đã đạt 222/323 tiêu chí, đạt 68,7%. Trong đó: 
+ Có 2 xã đạt 16/19 tiêu chí: Nhật Tân, Thống Nhất;
+ Có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí: Phạm Trấn;
+ Có 4 xã đạt 14/19 tiêu chí:  Hồng Hưng, Quang Minh, Gia Khánh và 

Thống Kênh.
+ Có 2 xã đạt 13/19 tiêu chí: Gia Lương và Đoàn Thượng.
+ Có 6 xã đạt 12/19 tiêu chí: Toàn Thắng, Đức Xương, Gia Tân, Hoàng 

Diệu, Lê Lợi, Đồng Quang.
+ Có 1 xã đạt 11/19 tiêu chí: Tân Tiến.
+ Có 1 xã đạt 10/19 tiêu chí: Yết Kiêu.

(Chi tiết có biểu 1 kèm theo)
* Mức độ đạt của tiêu chí:
- Có 5 tiêu chí 17/17 xã đều đạt là: Tiêu chí 1 Quy hoạch, Tiêu chí 9 Nhà ở 

dân cư, Tiêu chí 12 về lao động việc làm, tiêu chí 15 về hành chính công và tiêu 
chí 16 Tiếp cận pháp luật.

- Tiêu chí 2: Giao thông: có 10/17 xã đạt, các xã còn lại chưa đạt chủ yếu là 
do đường giao thông một số đoạn chưa đạt đạt chuẩn về bề rộng mặt đường, lề 
đường còn hẹp; chưa đạt về tỷ lệ 50% rãnh thoát nước kín chảy qua khu dân cư; 
Chưa lắp đặt biển báo giao thông tại các nơi giao cắt nguy hiểm.
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- Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai: có 8/17 xã đạt, các xã chưa 
đạt là do có diện tích trồng rau màu tập trung nhưng chưa lắp đặt hệ thống tưới 
nước tiết kiệm.

- Tiêu chí 4: điện: có 16/17 địa phương đạt, còn 01 địa phương chưa đạt là 
xã Yết Kiêu. Nguyên nhân là do xã Yết Kiêu cũ vẫn còn mua điện thông qua Công 
ty Phúc Thiện nên hệ thống cột, đường dây dẫn cũ, độ an toàn không cao.

- Tiêu chí 5: Giáo dục: 16/17 xã đạt chuẩn, còn 01 đơn vị chưa đạt chuẩn là 
Toàn Thắng vì chưa có trường đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất.

- Tiêu chí 6: Văn hóa: có  4/17 xã đạt chuẩn. Các xã còn lại chưa đạt chuẩn 
chủ yếu là do chưa lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng.

- Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: có 16/17 xã đạt, xã 
Quang Minh chưa đạt: nguyên nhân do Tập đoàn Thành Công chưa bàn giao chợ 
mới cho xã quản lý và khai thác, sử dụng.

- Tiêu chí 8: chưa địa phương nào đạt do còn 01 tiểu mục 8.4: yêu cầu 
100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ 
số đến từng điểm địa chỉ (nội dung này tỉnh chưa triển khai thực hiện).

- Tiêu chí 10 Thu nhập: 15/17 xã đạt, còn 02 xã chưa đạt là Yết Kiêu và 
Đức Xương.

- Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều: 15/17 xã đạt, còn 2 xã chưa đạt là Yết Kiêu 
và Đồng Quang: tỷ lệ nghèo đa chiều còn > 1.

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn: có 1/17 xã đạt, các 
xã chưa đạt là do: Chưa có sản phẩm OCOP, chưa có vùng được cấp mã vùng 
trồng và chưa có tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông sản chủ lực.

- Tiêu chí 14: Y tế: Chưa có xã nào đạt do còn 02 tiểu mcụ 14.3, 14.4 tỉnh 
chưa triển khai thực hiện.

- Tiêu chí 17: Môi trường: 15/17 xã đạt, còn 02 địa phương chưa đạt là Yết 
Kiêu và Tân Tiến.

- Tiêu chí 18: Chất lượng môi trường sống: 15/17 xã đạt, còn 02 địa phương 
chưa đạt là Yết Kiêu và Tân Tiến.

- Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh: có 6/17 xã đạt, còn 11 xã chưa đạt. 
Nguyên nhân chủ yếu do xã chưa có mô hình camera an ninh.

1.2. Đối với các địa phương đăng ký, phấn đấu về đích năm 2022:
1.2.1. Xã Thống Kênh: đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 6 Văn hóa: đạt 2/3 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 6.1: Lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời: Hiện nay có 1/4 thôn 

lắp đặt (đạt 25%), (theo quy định có 70%). 
Giải pháp: Xã đang tiếp tục xã hội hóa các thôn. Dự kiến đến tháng 12/2022 

hoàn thiện.
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- Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông: Đạt 4/5 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục 
chưa đạt.

+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 
được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. (tiểu mục này tỉnh chưa 
triển khai).

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn: đạt 5/8 tiểu mục, 
còn 3/8 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:

+ Tiểu mục 13.2: Chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 
tương đương còn thời hạn.

Giải pháp: Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBDN tỉnh đánh giá 
xếp hạng sản phẩm Tương Đồng Tái là sản phẩm OCOP. Dự kiến tháng 12/2022 
hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.4: Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc 
các sản phẩm chủ lực của xã.

Hiện nay mới có tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Tương Đồng 
Tái. Xã đang xây dựng vùng sản xuất Súp lơ theo tiêu chuẩn VIETGAP tại thôn 
Kênh Triều. Sau khi được cấp thực hiện xây dựng tem truy suất nguồn gốc đối với 
sản phẩm Súp lơ. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 
lực của xã được cấp mã vùng. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

Giải pháp: ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận VIETGAP cho vùng súp 
lơ, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục trồng trọt – BVTV tỉnh cấp mã vùng 
cho vùng trồng. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 1/4 tiểu mục, còn 3/4 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.2: 90% dân số được quản lý sức khỏe: hiện tại Trạm y tế xã 

đang triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
- Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh: đạt 1/2 tiểu mục. Còn 1 tiểu mục 

chưa đạt. Cụ thể:
+ Tiểu mục 19.2: Chưa có mô hình camera an ninh: Hiện xã đã khảo sát vị 

trí, thuê đơn vị lắp đặt. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
1.2.2. Xã Gia Khánh: Đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 3: đạt 5/6 tiểu mục. Còn 1 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 3.3: Xã chưa có 15% diện tích cây trồng chủ lực được tưới nước 

tiên tiến, tiết kiệm.
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Giải pháp: Xã đã quy vùng, đăng ký thực hiện đề án của UBND tỉnh để thực 
hiện hạng mục này.

- Tiêu chí 6 Văn hóa: đạt 2/3 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 6.1: 
Lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời: Hiện nay có 1/4 thôn lắp đặt (đạt 25%), 

(theo quy định có 70%). 
Nhà văn hóa thôn Cao Lý, thôn Cao Dương đang thi công xây dựng, chưa 

hoàn thiện.
Giải pháp: Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa 2 

thôn. Động viên, xã hội hóa trong nhân dân để lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài 
trời. 

- Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông: Đạt 3/5 tiểu mục. Còn 02 tiểu mục 
chưa đạt.

+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 
được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. Hạng mục này tỉnh 
chưa triển khai do vậy các địa phương chưa thực hiện.

- Tiểu mục 8.5: 100% các điểm công cộng của xã (khu vực trung tâm xã, 
nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) có mạng wifi miễn phí. Xã 
mới lắp đặt mạng Wifi miễn phí tại khu trung tâm xã, khu bưu điện xã để thuận 
tiện cho công dân đến làm thủ tục hồ sơ. Chưa lắp wifi tại nhà văn hóa các thôn.

Giải pháp: xã đã xâu dựng kế hoạch lắp wifi tại nhà văn hóa các thôn. Dự 
kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022.

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn: đạt 5/8 tiểu mục, 
còn 3/8 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:

+ Tiểu mục 13.2: Chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 
tương đương còn thời hạn.

Giải pháp: Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đánh giá 
xếp hạng sản phẩm bộ thìa, dĩa, đũa gỗ Minh Toàn là sản phẩm OCOP. Dự kiến 
tháng 12/2022 hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 
lực của xã được cấp mã vùng. Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng 
trọt – BVTV tỉnh cấp mã vùng cho vùng cải bắp sản xuất theo tiêu chuẩn 
VIETGAP. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 1/4 tiểu mục, còn 3 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.2: 90% dân số được quản lý sức khỏe: hiện tại Trạm y tế xã 

đang triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
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+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 
chưa triển khai nên chưa thực hiện được).

1.2.3. Xã Thống Nhất: đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt, cụ 
thể:

- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 4/5 tiểu mục, còn 1 tiểu mục 
chưa đạt.

+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 
được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 

- Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn: đạt 5/8 tiểu mục, 
còn 3/8 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:

+ Tiểu mục 13.2: Chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 
tương đương còn thời hạn.

Giải pháp: Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đánh giá 
xếp hạng sản phẩm Rượu gạo Huân Nga là sản phẩm OCOP. Dự kiến tháng 
12/2022 hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.4: Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc 
các sản phẩm chủ lực của xã.

Xã đang xây dựng vùng sản xuất Cải dưa theo tiêu chuẩn VIETGAP tại 
thôn Vô Lượng. Sau đó sẽ thực hiện xây dựng tem truy suất nguồn gốc đối với sản 
phẩm. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 
lực của xã được cấp mã vùng. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

Giải pháp: ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận VIETGAP cho vùng Cải 
dưa, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục trồng trọt – BVTV tỉnh cấp mã vùng 
cho vùng trồng. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 1/4 tiểu mục, còn 3/4 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.2: 90% dân số được quản lý sức khỏe: hiện tại Trạm y tế xã 

đang triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
1.2.4. Xã Nhật Tân: đạt 16/19 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 3: đạt 5/6 tiểu mục. Còn 1 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 3.3: Xã chưa có 15% diện tích cây trồng chủ lực được tưới nước 

tiên tiến, tiết kiệm.
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Giải pháp: Xã đã quy vùng, đăng ký thực hiện đề án của UBND tỉnh để thực 
hiện hạng mục này.

- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 4/5 tiểu mục, còn 1 tiểu mục 
chưa đạt.

+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 
được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 2/4 tiểu mục, còn 2 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
1.2.5. Xã Phạm Trấn: đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai: đạt 5/6 tiểu mục. Còn 1 tiểu 

mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 3.3: Xã chưa có 15% diện tích cây trồng chủ lực được tưới nước 

tiên tiến, tiết kiệm.
Giải pháp: Xã đã quy vùng, đăng ký thực hiện đề án của UBND tỉnh để thực 

hiện hạng mục này.
- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 4/5 tiểu mục, còn 1 tiểu mục 

chưa đạt.
+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 

được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 
- Tiêu chí 13: đã đạt 7/8 tiểu mục, còn 1 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 

lực của xã được cấp mã vùng. Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng 
trọt - BVTV tỉnh cấp mã vùng cho vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP của 
HTX Tân Minh Đức. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 2/4 tiểu mục, còn 2 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
1.2.6. Xã Toàn Thắng: đã đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai: đạt 5/6 tiểu mục. Còn 1 tiểu 

mục chưa đạt:
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+ Tiểu mục 3.3: Xã chưa có 15% diện tích cây trồng chủ lực được tưới nước 
tiên tiến, tiết kiệm. Xã không có kế hoạch thực hiện do diện tích đất nông nghiệp 
được quy hoạch chuyển đổi mục đích nhiều.

- Tiêu chí 5 Trường học: Xã chưa có trường đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất 
mức độ 2.

Hiện 3 trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, đang 
hoàn thiện trường mầm non để đề nghị tỉnh về kiểm tra, công nhận trường đạt 
chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Trường Mầm Non: Rà soát đến thời điểm này đã đủ phòng học, thi công 
xong lát gạch sân trường, đang hoàn thiện mái cổng và tường bao, đang thi công 
dãy phòng 2 tầng 6 phòng, làm mái tôn vòm sân trường trong tháng 12/2022. Đã 
gửi Sở GDĐT hồ sơ đề nghị trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 
đang chờ Sở GDĐT thẩm định.

- Tiêu chí 6 Văn hóa: đạt 2/3 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 6.1: xã chưa lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời:
Tiến độ thực hiện tiêu chí: Đã rà soát các điểm công cộng tại 4 thôn, tổ chức 

lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời trong tháng 12/2022.
- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 4/5 tiểu mục, còn 1 tiểu mục 

chưa đạt.
+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 

được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 
- Tiêu chí 13: đã đạt 6/8 tiểu mục, còn 2 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 13.2: Chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 

tương đương còn thời hạn.
Giải pháp: Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đánh giá 

xếp hạng sản phẩm Su hào Toàn Thắng là sản phẩm OCOP. Dự kiến tháng 
12/2022 hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 
lực của xã được cấp mã vùng. 

Hiện nay xã đang xây dựng vùng sản xuất Su hào theo tiêu chuẩn 
VIETGAP, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận vùng VIETGAp, xã sẽ hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh cấp mã vùng. Dự kiến tháng 
12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 2/4 tiểu mục, còn 2 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
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- Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh;
Lý do chưa đạt: Chưa lắp đặt mô hình sử dụng camera phục vụ công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự.
Tiến độ thực hiện tiêu chí: Đã khảo sát 12 vị trí lắp đặt với 20 Camera ở 4 

thôn, đã hợp đồng với đơn vị PNVT tổ chức lắp đặt và hoàn thiện tháng  11/2022.
1.2.7. Xã Hồng Hưng: đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:
- Tiêu chí 6 Văn hóa: đạt 2/3 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục chưa đạt:

+ Tiểu mục 6.1: xã chưa lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời: 
Giải pháp: Chỉ đạo các thôn: Hoàng Xá, Phương Bằng, Cát Tiền, Cát Hậu, 

Phương Khê, Thị Xá xã hội hóa để lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời, đảm bảo 
70% điểm công cộng lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời. 

- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 3/5 tiểu mục, còn 2 tiểu mục 
chưa đạt.

+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 
được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.

+ Tiểu mục 8.5: chưa có Wifi miễn phí tại các điểm cộng cộng.
Giải pháp: Chỉ đạo các thôn xã hội hóa để lắp đặt Wifi tại Nhà văn hóa 

thôn. Công chức VHTT hướng dẫn và triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng 
của nhân dân về kết quả xây dựng NTM bằng công nghệ thông tin qua: zalo, 
Fanpage trên Facebook, trang thông tin điện tử của xã...

- Tiêu chí 13: đã đạt 7/8 tiểu mục, còn 1 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 

lực của xã được cấp mã vùng. 
Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh 

cấp mã vùng cho vùng sản xuất theo quy trình VIETGAP của xã. Dự kiến tháng 
12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 1/4 tiểu mục, còn 3/4 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.2: 90% dân số được quản lý sức khỏe: hiện tại Trạm y tế xã 

đang triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
- Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh;
Lý do chưa đạt: Chưa lắp đặt mô hình sử dụng camera phục vụ công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự.
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Giải pháp thực hiện: Xã đang thuê đơn vị lắp đặt đi khảo sát các vị trí, lập dự 
toán kinh phí để tổ chức thực hiện trong tháng 12/2022.

1.2.8. Xã Quang Minh: đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt, cụ 
thể:

- Tiêu chí 6 Văn hóa: đạt 2/3 tiểu mục. Còn 01 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 6.1: xã chưa lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời:
Tiến độ thực hiện tiêu chí: Đã rà soát các điểm công cộng tại các thôn, đang 

chờ thẩm định, phê duyệt công trình, sau khi được phê duyệt xã sẽ tổ chức lắp đặt 
các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời.

Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022.
- Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Xã đang chờ tập đoàn 

Thành Công bàn giao chợ về xã quản lý khai thác.
- Tiêu chí 8: thông tin và truyền thông. Đã đạt 4/5 tiểu mục, còn 1 tiểu mục 

chưa đạt.
+ Tiểu mục 8.4: yêu cầu 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích 

được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 
- Tiêu chí 13: đã đạt 6/8 tiểu mục, còn 2 tiểu mục chưa đạt:
+ Tiểu mục 13.2: Chưa có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc 

tương đương còn thời hạn.
Giải pháp: Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đánh giá 

xếp hạng sản phẩm Giò Vân Chánh là sản phẩm OCOP. Dự kiến tháng 12/2022 
hoàn thành.

+ Tiểu mục 13.6: chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ 
lực của xã được cấp mã vùng. 

Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh 
cấp mã vùng cho vùng sản xuất theo quy trình VIETGAP của xã. Dự kiến tháng 
12/2022 hoàn thành.

- Tiêu chí 14: Y tế: đã đạt 1/4 tiểu mục, còn 3/4 tiểu mục chưa đạt, cụ thể:
+ Tiểu mục 14.2: 90% dân số được quản lý sức khỏe: hiện tại Trạm y tế xã 

đang triển khai thực hiện. Dự kiến tháng 12/2022 hoàn thành.
+ Tiểu mục 14.3: 40% dân số tham gia và ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. 

(hạng mục này tỉnh chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
+ Tiểu mục 14.4: 90% dân số có sổ khám bệnh điện tử. (hạng mục này tỉnh 

chưa triển khai nên chưa thực hiện được).
2. Xã Nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Nhật Tân
- Tiêu chí thu nhập (Đạt): Thu nhập năm 2022 của xã ước đạt 71 triệu 

đồng/người/năm (Yêu cầu 70,4 triệu đồng/người/năm).
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- Tiêu chí có lĩnh vực nổi trội (Đạt): xã Nhật Tân nổi trội về lĩnh vực giáo 
dục: 100% các trường học trên địa bàn xã bao gồm: Mầm non, tiểu học, trung học 
sơ cở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2 là 
Trường THCS và Mầm non đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường tiểu học đã 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận trường đạt chuẩn mức độ2 (Sở giáo dục 
đã về thẩm định, dự kiến cuối tháng 10 đoàn thẩm định của UBND tỉnh sẽ thẩm 
định).

- Tiêu chí xã có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Chưa đạt. Tiêu 
chí này đang chờ tỉnh hướng dẫn thực hiện.

III. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực nông nghiệp:
- Thời tiết năm 2022 diễn biến thời tiết diễn bất thường, đầu vụ xuân rét 

đậm, rét hại kéo dài; ảnh hưởng của bão số 2, bão số 3 gây mưa to làm úng cục bộ 
đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, chính quyền và sự lỗ lực quyết tâm vào cuộc của nông dân nên 
sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt được những kết quả khả quan:

* Trong lĩnh vực trồng trọt: 
Giá trị sản xuất đạt 800.420 triệu đồng (Giá CĐ), đạt 100,2% KH năm, tăng 

1 % so với năm 2021.
Toàn huyện đã gieo trồng được 12.737 ha, đạt 103,6 % KH năm. 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ ở 

nhiều địa phương. 
- Tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh và Kế hoạch số 08 của BCH Đảng bộ 
huyện khóa XXVI “Quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất hoa, rau quả tập trung 
theo hướng an toàn tiến tới sạch, ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021- 
2025”. Đã bám sát nội dung Đề án, kế hoạch vì vậy các loại hoa, rau quả được tổ 
chức sản xuất thành vùng tập trung, có năng suất và chất lượng tốt, dễ trồng, dễ 
tiêu thụ và cho giá trị cao ngày một chiếm nhiều diện tích, như: bầu, bí, mướp ta, 
mướp đắng, ngô ngọt...

Toàn huyện đã quy hoạch được 26 vùng lúa, diện tích 553 ha và 41 vùng 
sản xuất chuyên canh với tổng diện tích 600 ha. Các vùng chuyên canh của các địa 
phương đều tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, quy trình VIETGAP.

Có 51 đơn vị, cá nhân thuê mượn ruộng sản xuất tập trung, với tổng diện 
tích khoảng 5500 ha.

Sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Năm 2022 toàn huyện xây dựng thêm 
được 50.000 m2 nhà màng, nhà lưới Nâng tổng diện tích đến nay đạt 200.514 m2, 
trong đó: 44.294 m2 nhà lưới, 156.220 m2 nhà màng.
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- Hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng TBKT: nhiều giống mới, tiến bộ kỹ 
thuật canh tác mới được đưa vào sản xuất; Cơ giới hóa ngày càng nhiều nhất là 
trong làm đất, thu hoạch góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông 
sản, giảm chi phí sản xuất…

*  Trong lĩnh vực chăn nuôi - Thủy sản: 
Giá trị sản xuất ước 644.081 triệu đồng (giá cố định), đạt 103,6% kế hoạch 

năm, tăng 4,7% so với năm 2021. Công tác vệ sinh thú y và phòng, chống dịch 
bệnh luôn được các hộ chăn nuôi chú ý và thực hiện nghiêm ngặt, tỉ lệ tiêm phòng 
bắt buộc đối với đàn gia súc, gia cầm của huyện luôn đạt ở mức cao.

Nuôi trồng thủy sản được duy trì và phát triển ổn định, không có dịch bệnh 
xảy ra. Các hộ NTTS đã tích cực cải tạo ao, thay đổi mật độ và phương thức canh 
tác giúp cho năng suất và sản lượng thu hoạch cao hơn năm 2021. Năng suất trung 
bình ước đạt 6,7 tấn/ha (năm 2021 năng suất trung bình đạt 6,54 tấn/ha).

* Dịch vụ nông nghiệp: Giá trị dịch vụ nông nghiệp: 64.650 triệu đồng (giá 
cố định), đạt 99,1% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2021. 

2. Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề:
- Các lĩnh vực CN-TTCN, dịch vụ và một số làng nghề duy trì tốc độ phát 

triển sản xuất ổn định, tạo việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 
Một số sản phẩm làng nghề của huyện đã tạo được chỗ đứng trên thị trường và 
được bình chọn là sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Công tác khuyến công tiếp tục được quan tâm thực hiện; Triển khai các 
chương trình, đề án, hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ 
trợ, chuyển giao công nghệ... 

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn:
Các cấp, các ngành, các địa phương vẫn quan tâm đầu tư nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là đầu tư hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Trong đóa tập trung nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao 
thông nông thôn;

Tiếp tục hoàn thiện các công trình lớp học, công trình phụ trợ của các cấp 
trường vừa để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, từng bước hoàn thiện 
nâng cao chất lượng tiêu chí, hoàn thiện các công trình còn thiếu.

4. Văn hóa:
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với các tiêu chí văn hóa trong xây dựng 
NTM. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn không ngừng được 
nâng cao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển rộng 
khắp góp phần tạo sự phong phú trong đời sống tinh thần của người dân. Một số 
địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp Nhà văn hóa, sân vận động thôn phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt của người dân.
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5. Trong lĩnh vực Y tế- Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn:
Duy trì tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám 

khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Chủ động triển khai các biện pháp bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và y tế dự phòng. Duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn 
Quốc gia về y tế;

- Về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được triển khai thực 
hiện có hiệu quả, đến nay 100% các xã trên địa bàn huyện có hệ thống nước sạch. 
100% hộ nông dân sử dụng nước sạch.

- Việc thu gom rác thải ở hầu hết các địa phương được thực hiện thường 
xuyên, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày được cải thiện. Công 
tác quản lý môi trường được các xã quan tâm thực hiện, 100% số thôn trên địa bàn 
huyện có tổ thu gom rác thải.

- Công tác quản lý nghĩa trang, nghĩa địa từng bước theo đúng quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất và quy chế hoạt động của các địa phương.

IV. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.

1. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình trong năm 2022 (tính 
nguồn vốn cấp xã, không tính nguồn vốn từ các chương trình tín dụng và kinh phí 
nhân dân đầu tư xây mới, nâng cấp công trình nhà ở dân cư) là 208.081 triệu 
đồng. Trong đó: 

Vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh: 6.450 triệu đồng.
Vốn từ ngân sách huyện: 25.313 triệu đồng.
Vốn từ ngân sách cấp xã: 155.761 triệu đồng.
Từ sự ủng hộ và tham gia đóng góp của nhân dân: 20.557 triệu đồng.
2. Về tình hình nợ xây dựng cơ bản của các xã: 

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 20/11/2022, tổng số nợ 
xây dựng cơ bản (kể cả công trình đã quyết toán và chưa quyết toán) của 17 xã 
trong huyện là 279.753 triệu đồng (Chưa có số liệu của nợ XDCB của xã Yết 
Kiêu). Trung bình mỗi xã nợ 16,46 tỷ đồng.

 (Chi tiết tại biểu 2 kèm theo)
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả được
- Công tác quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên: được Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện, các phòng, cơ quan đơn vị liên quan, các địa phương quan 
tâm thực hiện. Bên cạnh đó đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

- Các địa phương đã căn cứ vào các Quyết định của UBND tỉnh về xã nông 
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu để rà soát, đánh 
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giá được mức độ đạt, chưa đạt của các tiêu chí, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, 
xác định thời gian, tiến độ hoàn thiện tiêu chí chưa đạt, những tiêu chí đã đạt 
nhưng còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện: hình thức và nội dung 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, pa nô, băng rôn về xây dựng nông thôn 
mới tại trung tâm và nhà văn hoá các thôn, trụ sở xã và các khẩu hiệu tuyên truyền 
trên các trục đường thôn, xã để vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện.

- Xây dựng nông thôn mới của các địa phương được cả hệ thống chính trị từ 
huyện đến cơ sở và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng vào cuộc.

Năm 2022 nhân dân trong toàn huyện đã hiến 5.485,5 m2 đất để mở ộng 
đường giao thông nông thôn và mở rộng khuôn viên các công trình công cộng.

Đóng góp 16.146 triệu đồng để nâng cấp các tuyến đường giao thông trong 
ngõ, xóm. Ủng hộ 1.203 ngày công lao động... 

2. Tồn tại, hạn chế
 - Một số địa phương chưa chủ động rà soát đánh giá kết quả các tiêu chí đã đạt, 

tiêu chí chưa đạt để có kế hoạch, giải pháp thực hiện, dẫn đến kết quả còn hạn chế.
- Một số tiêu chí không tiêu tốn nguồn kinh phí lớn, nhưng sự tuyên truyền, 

vận động để người dân tham gia vào cuộc ở một số xã còn hạn chế. 
- Tình hình nợ xây dựng còn lớn, khả năng huy động nguồn trả nợ ở một số 

địa phương gặp nhiều khó khăn.
- Công tác vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn còn hạn chế, nhất là trên 

các tuyến kênh tiêu thoát nước còn tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường chưa 
được xử lý.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan
- Do UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh quá 
muộn, do vậy các Sở, ngành của tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, 
đánh giá các tiêu chí muộn gây khó khăn cho các địa phương trong việc rà soát, 
đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí. 

- Có 03 tiêu chí của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh chưa triển 
khai hướng dẫn cụ thể là tiêu chí 8 (tiểu mục 8.4), tiêu chí 12 (tiểu mục 12.3) và 
tiêu chí 14 (tiểu mục 14.3, 14.4) và 01 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
kiểu mẫu là tiêu chí 2: xây dựng thôn Thông minh.

- Kinh phí từ nguồn đấu giá đất gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu kinh 
phí dành cho xây dựng nông thôn mới quá lớn.

3.2. Nguyên nhân chủ quan
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- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm, sâu sát đến công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

- Sự chủ động, rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt, chưa đạt để xây dựng kế 
hoạch thực hiện còn thiếu chủ động, công tác vận động tuyên truyền để xã hội hóa, 
thực hiện nhiệm vụ ở cấp thôn của một số xã còn hạn chế.

- Nguồn kinh phí dành cho xây dựng nông thôn mới của các địa phương còn 
ít và không bền vững. 

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ

- Năm 2023, phấn đấu 03 xã về đích NTM nâng cao: Tân Tiến, Hoàng Diệu 
và Gia Tân.

- Tập trung chỉ đạo đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đúng kế 
hoạch đề ra.

- Huy động và phát huy nội lực của các địa phương, nhất là tạo nguồn thu để 
có kinh phí đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan chuyên môn huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương 

trình theo kế hoạch. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện có hiệu 
quả Chương trình.

- Chủ động và tích cực phối hợp với các địa phương rà soát đánh giá mức 
độ đạt được của các tiêu chí do ngành mình phụ trách,  hướng dẫn các địa phương 
tìm giải pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh được giao phụ trách các chỉ tiêu, 
tiêu chí thẩm định, đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, chỉ 
tiêu, tiêu chí được giao phụ trách cho các địa phương.

1.1 Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Hướng dẫn các địa phương hoàn 
thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí 3, 13. Tiểu mục 18.1, 18.2, 18.3, 
18.6  tiêu chí số 18;  Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND 
huyện thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ cấp huyện đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận 
các địa phương về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

1.2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tập trung hướng dẫn các địa phương hoàn 
thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí 1, 2, 4, 7, 9.

1.3. Phòng Tài Nguyên & Môi trường: Tập trung hướng dẫn các địa phương 
hoàn thành tiểu mục 17.5: phân loại rác thải tại nguồn. Hướng dẫn các địa phương 
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hoàn thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí 17, tiểu mục 18.7, 18.8 
tiêu chí số18.

1.4. Phòng Lao động, Thương binh & xã hội: Hướng dẫn các địa phương rà 
soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hộ nghèo, cận nghèo không có khả 
năng lao động. Hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiêu chí và hồ sơ minh 
chứng cho các tiêu chí 11, 12.

1.5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng 
dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập các câu lạc bộ theo quy 
định. Hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho các 
tiêu chí 6, 8.

1.6. Văn phòng HĐND - UBND huyện:  Hướng dẫn các địa phương hoàn 
thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho tiêu chí 15. Nhất là đối với 2 địa phương 
Gia Khánh và Hồng Hưng.

1.7. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện: Hướng dẫn các địa phương hoàn thành 
tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho tiêu chí 14. Tiểu mục 18.4,18.5 tiêu chí số 18.

1.8. Phòng Tư pháp huyện: Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn 
các địa phương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập các mô hình phổ biến, giáo dục 
pháp luật. Hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng 
cho tiêu chí 16.

1.9. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiêu 
chí và hồ sơ minh chứng cho tiêu chí 5.

1.10. Phòng Nội vụ huyện: phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng 
Tư pháp hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ thành lập các câu lạc bộ, các 
Hội, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tiêu 
chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (bộ tiêu chí xã nông thôn mới).

1.11. Phòng Tài chính: hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ tài chính 
đối với các nguồn vốn đầu tư theo quy định. Tham mưu cho huyện nguồn kinh phí để 
hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

1.12. Chi cục Thống kê huyện: Hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiêu 
chí và hồ sơ minh chứng cho tiêu chí 10.

1.13. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện: Hướng dẫn các địa 
phương hoàn thành tiêu chí và hồ sơ minh chứng cho tiêu chí 19.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện: Tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên để thực hiện tốt 
mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh thực hiện 
Cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng NTM theo hướng thực chất, cụ thể 
như: Phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình, thôn, xóm văn 
hóa; Chăm lo gia đình chính sách, trong việc huy động nhân dân đóng góp công 
sức, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng... 
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Chủ động tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với thực hiện 
Chương trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương 
để làm cơ sở đề nghị tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

2 Đối với cấp xã
- Tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí, đánh giá đúng mức độ hoàn thành 

của tiêu chí; xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, 
phân công phụ trách tiêu chí, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

- Từng bước chỉnh trang tạo cảnh quan môi trường nông thôn: khảo sát, 
trồng bổ sung cây xanh tại các bãi rác, trồng cây và hoa ven đường giao thông, 
đường giao thông nội đồng.

- Huy động và phát huy nội lực của các địa phương, nhất là tạo nguồn thu 
để có kinh phí đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan của huyện để sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ 
tục làm căn cứ triển khai các phần việc trong Kế hoạch, cũng như hồ sơ đánh giá 
hoàn thành tiêu chí. 

Hoàn thiện hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí đã đạt, từng bước hoàn thiện hồ 
sơ cho các tiêu chí chưa đạt để khi tiêu chí hoàn thành thì hồ sơ cũng hoàn thiện.

- Chỉ đạo các đoàn thể nhân dân, các thôn vận động tuyên truyền nhân dân 
tích cực tham gia các phong trào VSMT. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 10-
KH/HU ngày  25/01/2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI V/v Thu gom, 
phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 
2021-2025. Trong đó chú trọng công tác phân loại rác tại nguồn, có phương án thu 
gom và xử lý chất thải rắn hợp lý. 

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ... Chỉ đạo các nhà trường chủ 
động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan 
liên quan rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp, khoa học...phát huy xã 
hội hóa để hoàn thiện khu vui chơi, tạo cảnh quan trong nhà trường.

* Đối với các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao  năm 
2023

- Xã Tân Tiến: đã đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 2 
giao thông, tiêu chí 6 văn hóa, tiêu chí 8 thông tin truyền thông, tiêu chí 13 tổ chức 
sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí 14 y tế, tiêu chí 17 môi trường, tiêu chí 
18 chất lượng môi trường sống và tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh.

- Xã Hoàng Diệu: đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm Tiêu chí 2 
giao thông, tiêu chí 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí 6 văn hóa, tiêu chí 
8 thông tin truyền thông, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu 
chí 14 y tế và tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh.

- Xã Gia Tân: đã đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 
giao thông, tiêu chí 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí 6 văn hóa, tiêu chí 
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8 thông tin truyền thông, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu 
chí 14 y tế và tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh.

Các địa phương cần quyết tâm thực hiện ngay từ đầu năm 2023. Xây dựng 
kế hoạch chi tiết, đưa ra giải pháp cụ thể và phân công nhiệm vụ với phương 
châm“5 rõ“. Trong đó có nhiều tiêu chí cần nguồn kinh phí để thực hiện như: tiêu 
chí 2, tiêu chí 6, tiêu chí 19 thì cần giải pháp huy động nguồn vốn. Những tiêu chí 
không cần kinh phí nhiều, mà cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để đạt 
chuẩn như tiêu chí 8, tiêu chí 10, tiêu chí 13, tiêu chí 14, tiêu chí 17, tiêu chí 18.

* Đối với xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu: 
Tập trung rà soát lại tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 

2581/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh V/v ban hành bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xây 
dựng kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định.

Xác định rõ mô hình nổi trội để tập trung xây dựng và phấn đấu hoàn thiện 
các tiêu chí theo quy định.

Thường xuyên, chủ động, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên để xây 
dựng thôn thông minh.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị huyện cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương để hoàn thành 
tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí còn 
chưa triển khai, hướng dẫn thực hiện trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 
xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI;
- BCĐ Chương trình MTQG NTM huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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