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Dự thảo: 

BÁO CÁO 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới nâng cao năm 2020 cho xã Gia Lương  

 

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể  Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới  

nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Gia Lương tại Tờ trình số 09/TTr-UBND 

ngày 24/3/2021 về việc thẩm tra xét công nhận xã Gia Lương đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2020. 

UBND huyện Gia Lộc đã tổ chức thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ 

đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Gia Lương năm 2020, cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra (từ 13h 30 ngày 29/3/2021 đến 16h 30 ngày 29/3/2021). 

1. Về hồ sơ 

Đủ hồ sơ có liên quan cho việc đánh giá 18 tiêu chí trong bộ tiêu về xây 

dựng nông thôn mới nâng cao. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Quy hoạch phải đạt 2 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  



 - Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Tháng 5 năm 2012 toàn bộ quy 

hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết về xây dựng NTM của địa phương đã hoàn 

thiện, được UBND huyện phê duyệt và đã được công bố công khai trong toàn xã. 

 - Các nội dung đã thực hiện: Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn về 

tình hình phát triển kinh tế xã hội, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã 

tổ chức rà soát việc triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, trên cơ sở đề nghị 

cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết để thuận lợi cho việc 

phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng các kết cấu hạ tầng của địa phương. 

Trong quá trình bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Ban chỉ đạo đều thực 

hiện theo đúng lộ trình, lấy ý kiến tham gia rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, 

đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và tính sáng tạo của 

các tập thể và từng cá nhân tại địa phương.  

Năm 2020 UBND xã đã phối hợp với công ty tư vấn quy hoạch của Sở 

Tài nguyên và Môi trường rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 

2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được HĐND huyện thông 

qua. Dự kiến tháng 4/2021 hoàn thành. 

 c) Đánh giá: đạt. 

 2. Tiêu chí số 2 về giao thông 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Giao thông phải đạt 6 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 Xã Gia Lương có có 01tuyến đường dọc trục xã dài 2,97 km có bề rộng 

mặt đương là 7,5 m. Hiện nay toàn xã có 80 tuyến đường thôn, xóm dài 15.578,5 

m; Trong đó: có 13 tuyến đường thôn dài 3.965 m; có 60 tuyến đường xóm dài 

10.994,5 m và 7 tuyến đường ngõ dài 528 m  đều đạt so với quy định. 

Đường trục chính nội đồng có 10 tuyến dài 4.800,0 m đều được bê tông 

hóa  mặt đường rộng 3,5 = 4,0 m  chiếm tỷ lệ 100%; số đường nội đồng còn lai 

đều được cứng hóa bằng bê tông hoặc vật liệu cứng đảm bảo cho xe vận chuyển 

hàng hóa thuận lợi.  

Đường thôn từ năm 2002 được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân 

dân tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động xã đã triển khai làm các 

trục đường chính từ xã đến các thôn là 3m, đường trong thôn mặt đường là 2m. 

Đến năm 2011 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới xã đã chỉ đạo các thôn thực hiện mở rộng và đổ bê tông mới các tuyến 

đường đạt từ 3- 3,5m trở lên.  



 Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, được 

sự quan tâm của cấp trên hỗ trợ xi măng, xã tiếp tục động viên nhân dân đóng 

góp nâng cấp bê tông mặt đường rộng và đẹp hơn. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi phải đạt 2 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 Xã có 231,85  ha diện tích đất nông nghiệp, 100% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động. 

Toàn xã có 01 tuyến kênh mương cấp 1 do Xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi huyện quản lý và 38 tuyến kênh mương thủy lợi do xã quản lý dài 

11,982 km, trong đó km cần kiên cố hóa kênh cấp 1 là 1,25 km, đã  kiên cố hóa 

được 1,2 km, đạt tỷ lệ 96,0%. Hiện nay xã có 01 trạm bơm do XNKTCTTL 

huyện Gia Lộc quản lý. 

Hệ thống thủy lợi nội đồng được làm mới và cải tạo trong quá trình dồn 

điền, đổi thửa đảm bảo phát huy 100% năng lực thiết kế, phục vụ việc tưới, tiêu 

cho diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh. 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã chuyển đổi mô hình theo Luật Hợp tác 

xã năm 2012. HTXDVNN luôn hoạt động có hiệu quả, là cầu nối, đại diện cho 

các hộ nông dân ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã Gia Lương ra quyết định kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, có kế hoạch phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên. Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ 

động và hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiện hại do thiên tai gây ra, không có 

thiệt hại về người. 

 c) Đánh giá: đạt. 

 4. Tiêu chí số 4 về Điện: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Điện phải đạt 2 Tiểu mục 

trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Hệ thống điện của xã bao gồm 07 trạm biến áp, trong đó 05 trạm 

320KVA; 01 trạm 180KVA,  nâng cấp thêm 01 trạm 400KVA. Đường dây trục 

hạ thế 0,4KV dài 17,3 km và được lấy điện theo trục đường dây 35KV. Toàn bộ 

hệ thống đường dây đều bằng cáp bọc theo dự án Re II, đảm bảo an toàn cho 



việc cung cấp điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời hạn chế tổn 

thất điện năng, không có trường hợp nào phát sinh vi phạm hành lang lưới điện. 

Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. Nhìn chung, mạng lưới điện đảm bảo tốt, đáp ứng 

nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao tại địa phương. 

c) Đánh giá: Đạt. 

 5. Tiêu chí số 5 về Trường học: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Trường học phải đạt Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số: 

471/QĐ - UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011. 

Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số 

1882/QĐ- UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018.  

Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo quyết định số 4729/QĐ- 

UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018.  

  Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã đã đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú; 

nhà thể thao đa năng và nhà vệ sinh, sân vườn tại Trường Tiểu học, với tổng 

mức đầu tư trên 11.156 triệu đồng đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho công tác dạy 

và học của thầy cô và học sinh. Trường  được công nhận đạt quốc gia mức độ 2 

theo quyết định số 4005/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020.  

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa 

phải đạt 3 Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn 

được khai thác, sử dụng thường xuyên, đảm bảo đúng mục đích, sử dụng hiệu 

quả và thường xuyên được chỉnh trang, tu sửa đảm bảo công trình mang tính bền 

vững, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

 100% số nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Xã có 01 ao bơi với diện tích: 1.073,55 m2 xây dựng đảm bảo theo thiết kế 

quy chuẩn quy định, hợp vệ sinh và đảm bảo an toàn cho người sử dụng công 

trình được khánh thành đưa vào sử dụng năm 2017 với tổng kinh phí là: 

732.707.000đ. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 



 7. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn phải đạt Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 Gia Lương không có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch. 

Toàn xã có 217 cơ sở bản lẻ tại gia đình rất thuận tiện cho việc phục vụ 

nhân dân trao đổi mua bán hàng hóa một cách thuận tiện. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 8. Tiêu chí số 8 về Thông tin truyền thông: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và truyền thông 

phải đạt 2 Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 Xã có hệ thống Đài truyền thanh hoạt động đảm bảo giờ giấc, chất lượng 

tốt năm nào cũng được cấp trên khen thưởng. 5/5 thôn đều có loa truyền thanh 

tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước và quy định tại địa phương. 

Xã có sử dụng các phần mềm ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống một cửa điện tử dùng chung. 

Hiện nay các phầm mềm đều được cán bộ, công chức sử dụng hàng ngày phục 

vụ công việc một cách có hiệu quả. Trang thông tin điện tử có chức năng phục 

vụ công tác quản lý, điều hành của xã và phục vụ nhân dân cập nhật, nắm bắt 

thông tin thường xuyên. 

Tiến hành thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để 

áp dụng vào hoạt động hành chính tại xã. Ngày 06/5/2020 ra quyết định ban 

hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015; Ngày 07/7/2020 ra quyết định công bố Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Sau khi có 

Quyết định công bố đưa vào duy trì áp dụng.   

 c) Đánh giá: Đạt. 

 9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí:  

 Có ≥ 95% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

Trên địa bàn xã  không có nhà tranh tre, nhà tạm; 100% nhà ở đảm bảo 3 

cứng, kiến trúc mẫu nhà phù hợp với phong tục, lối sống của địa phương. Những 



năm gần đây, do điều kiện kinh tế phát triển nên việc xây dựng nhà ở của nhân 

dân xã Gia Lương đã được đầu tư  xây dựng theo bản vẽ thiết kế với kiến trúc 

đẹp, hiện đại,  nhiều hộ gia đình xây dựng căn hộ biệt thự trị giá nhiều tỷ đồng.  

Kết quả rà soát: + Nhà kiên cố 2,3,4 tầng = 861/1824 = 47,2% 

    + Nhà mái bằng 1 tầng = 716/1824 = 39,3% 

    + Nhà xây mái ngói = 247/1824 = 13,5% 

Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định là 100%. 

 c) Đánh giá: Đạt. 

 10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập phải đạt Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Năm 2019: đạt 55.600.000 đồng/người/năm. 

- Năm 2020: đạt 60.000.000 đồng/người/năm. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ≤ 1,5% (Trừ các trường 

hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả 

kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo) 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Số hộ nghèo toàn xã năm 2020 là 46 hộ, trong đó 19 hộ thuộc diện bảo 

trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh 

hiểm nghèo, còn lại 27 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,38%. 

46 - 19 
X 100% = 1,38 % 

1.970 - 19 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 12. Tiêu chí số 12 về Lao động và việc làm: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn Tiêu chí Lao động có việc làm phải 

đạt Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Gia Lương là một xã sản xuất nông nghiệp đứng tốp đầu của huyện, theo 

kết quả tổng đến ngày 21/12/2020  toàn xã  có 1.970 hộ và số nhân khẩu hành 

chính là 6.221.  Số lao động trong độ tuổi của xã là 3.216 người, trong đó có 

3152 người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia đạt 98,0%. Các ngành 

nghề chủ yếu là: trồng trọt, chăn nuôi, nghề mộc, cơ khí, điện dân dụng, thợ xây, 

công nhân các nhà máy, xí nghiệp, lao động xuất khẩu ra nước ngoài,....... 



 c) Đánh giá: Đạt. 

 13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Tổ chức sản xuất phải đạt 

2 Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Xã có một HTXDV nông nghiệp với quy mô toàn xã, hàng năm doanh 

thu của các khâu dịch vụ đạt trên 500 triệu đồng, hoạt động có lãi. HTX nông 

nghiệp hoạt động đảm nhiệm tốt các khâu dịch vụ chính như tưới tiêu, bảo vệ 

thực vật, cây hàng hoá cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và tham gia một số 

hoạt động khác.  

Toàn xã quy hoạch 05 vùng sản xuất rau quả tập trung với diện tích: 

75ha, trong đó có 01 vùng chuyên canh rau tập trung an toàn diện tích là 25 ha 

tại thôn Lũy Dương. Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích là 30 

ha thôn Cộng Hòa. Năm 2020 tiếp tục quy hoạch thôn Xuân Trình xây dựng 01 

vùng 5 ha sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp an toàn, nông 

nghiệp sạch, được cấp chứng nhận sản xuất theo VietGap. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Giáo dục và Đào tạo phải 

đạt 5 Tiểu mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Huy động trẻ đi học mẫu giáo của xã  là 266/278 cháu đạt tỷ lệ 95,7,7% 

 - Năm học 2020-2021 có 103/103 trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. 

 - Nhiều năm liền tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học  đạt 95,5%. 

 - Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương 

trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 

hoặc giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 đạt 98,1%. 

 - Tỷ lệ lao động có việc làm đã được đào tạo đạt 75,0 %. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 15. Tiêu chí số 15 về Y tế: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Y tế phải đạt 3 Tiểu mục 

trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

 - Số người tham gia BHYT của xã là 5.672 người đạt tỷ lệ 95,0%. ( Đã trừ 

279 người đi lao động hợp tác ở nước ngoài) 



 - Năm 2007, Trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, năm 2016 

qua kiểm tra thẩm định Trạm được tỉnh công nhận giữ vững danh hiệu chuẩn 

Quốc gia. Năm 2016, trạm được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. Hiện tại trạm y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hoạt động 

có hiệu quả. 

 - Hàng năm UBND xã đều chỉ đạo kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch 

phòng chống  dịch bệnh. Nhiều năm liền xã không có dịch bệnh lớn xảy ra, trạm 

y tế thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh 

gây dịch; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa phải đạt 2 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - 5/5 thôn đều giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa", trong đó hàng năm 

BCĐ huyện kiểm tra công nhận duy trì danh hiệu "Làng văn hóa". Năm 2017 xã 

có 01 thôn Thành Lập được UBND huyện tặng giấy khen. Năm 2019 có 01 thôn 

Đồng Tâm được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

 - Xã có 01 có câu lạc bộ dưỡng sinh, 03 câu lạc bộ Thể dục thể thao, 01 

câu lạc bộ cờ tướng và 01 câu lacjbooj thơ. Các câu lạc bộ đều có quy chế hoạt 

động. Hàng năm, vào dịp đầu xuân nhân dịp ngày Lễ hội Đình, Chùa của Làng 

và các ngày Lễ lớn các thôn đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá, 

bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, chọi gà thu hút hàng ngàn người tham dự.  

 - Hàng năm xã đều tổ chức hội diễn văn nghệ nhân dịp các ngày nghỉ Lễ, 

tết, ngày đầu xuân năm mới xã thường tổ chức thi đấu bóng chuyền, giao lưu 

văn nghệ thu hút nhân dân tham gia nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

 c) Đánh giá: Đạt. 

 17. Tiêu chí số 17 về Môi trường: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa phải đạt 5 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Hiện tại 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy định. 

 - Xã có 5 thôn, trong đó có 01 khu bãi xử lý rác tập trung đạt tiêu chuẩn, 

có hàng rào cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh. 5/5 thôn có Tổ thu dọn vệ 



sinh môi trường, 100% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

 - 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường. 

 - 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, 

nước thải, khí thải đạt chuẩn và đảm bảo bền vững. 

 c) Đánh giá:  Đạt. 

 18. Tiêu chí số 18 về An ninh trật tự - hành chính công: 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Xã đạt chuẩn tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công phải đạt 4 Tiểu 

mục trong Tiêu chí. 

 - Tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn 

định, xã không có đơn từ khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Công an xã được cấp trên  

công nhận nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến  

- 5/5 thôn đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. 

Các vấn đề mới đều được xin ý kiến của nhân dân với phương châm lãnh đạo 

"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Các thôn đều có 

hương ước, quy ước được thông qua và được Phòng Tư pháp huyện thẩm định 

một cách chặt chẽ, khi ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Bộ máy hành chính của xã được bố trí, sắp xếp đảm bảo đúng quy định. 

Xã thực hiện tốt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng sự 

chỉ đạo của cấp trên. Xã  Gia Lương là xã loại 2, hiện nay có 10 cán bộ, 6 công 

chức và 1 lao động hợp đồng chức danh công chức. Trình độ của cán bộ, công 

chức xã đều đạt chuẩn so với tiêu chuẩn đề ra. Thực hiện Đề án sắp xếp, kiện 

toàn bộ máy cán bộ xã đã giảm 58,3% cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 24 

người xuống còn 10 người. Cán bộ không chuyên trách ở thôn giảm 38 người 

xuống 17 người = 42,1%. Bộ phận một cửa hoạt động có hiệu quả tốt, tiếp nhận 

và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự và quy định, không 

có biểu hiện gây phiền hà cho các tập thể, cá nhân đến liên hệ. 

- Đảng bộ xã từ năm 2015 đến nay đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 

2021 Đảng ủy được tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện chỉ thị 05  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Tập thể UBND xã nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 

năm 2019 UBND xã được chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen tập thể lao động 

xuất sắc. Các ban ngành đoàn thể của xã đều được các cấp từ Tỉnh tặng Bằng 

khen, huyện tặng giấy khen. 



 c) Đánh giá:  Đạt. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao. 

Số vốn nợ đọng XDCB tính đến 31/12/2020 là: 0 đồng 

II. KẾT LUẬN. 

1. Về hồ sơ. 

Đầy đủ hồ sơ của 18 tiêu chí đề nghị cấp trên về thẩm định để công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Gia Lương đã được UBND 

huyện Gia Lộc thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 

18/18 tiêu chí, đạt 100%. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Số vốn nợ đọng XDCB tính đến 31/12/2020 là: 0 đồng. 

Trên đây là kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM nâng cao xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Đề nghị BCĐ 

Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, UBND tỉnh xem xét thẩm định công 

nhận xã Gia Lương, huyện Gia Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 

2020./. 

  Nơi nhận: 
- BCĐXDNTM tỉnh Hải Dương; 

- UBND tỉnh Hải Dương; 

- Văn Phòng Điều Phối XDNTM tỉnh; 

- BCĐXDNTM huyện Gia Lộc; 

- Lãnh đao UBND huyện; 

- Lưu; 

KT. CHỦ TỊCH 
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Đỗ Văn Sáng 

 

 

 

 


