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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN GIA LỘC

Số:        /BC-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày       tháng 12  năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả giám sát về việc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng 

cao tại một số xã trên địa bàn huyện

         Thực hiện Kế hoạch số 09 - KH/HĐND- ĐGS ngày 05 tháng 11 năm 2021 
của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát về việc thực hiện kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại một số xã trên địa bàn huyện. Đoàn 
giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như 
sau:

I. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
          Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 
HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 về Chương trình hoạt động giám sát năm 
2021. Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện đã ra quyết định thành lập đoàn giám 
sát về việc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại một số xã 
trên địa bàn huyện. Để cuộc giám sát bảo đảm chất lượng, ban KT- XH đã mời 
Bà Tăng Thị Hạnh Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
huyện tham gia đoàn giám sát. Đoàn giám sát đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 
giám sát qua văn bản đối với 15 xã, đoàn giám sát trực tiếp tại Xã Hoàng Diệu 
và xã Quang Minh.

 Công tác triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, cơ bản các xã 
thực hiện nghiêm túc, như: Gửi báo cáo về Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện 
theo đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo đã bám sát vào kế hoạch và đề 
cương của đoàn giám sát. 02 xã Hoàng Diệu và xã Quang Minh, được đoàn 
giám sát trực tiếp, đã chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung giám 
sát cung cấp cho đoàn giám sát; bố trí địa điểm, mời đầy đủ thành phần làm việc 
với đoàn giám sát, góp phần cho các buổi giám sát đạt kết quả cao. 
        II. NỘI DUNG, THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT

 1. Nội dung giám sát: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của 17 xã trên địa bàn huyện; Đánh 
giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và khó khăn, vướng mắc; Trên 
cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới huyện, UBND huyện, các cơ quan, địa phương có giải pháp cụ 
thể để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới 
của các xã trong huyện.

2. Phạm vi giám sát: Thời điểm từ tháng 09/2019 đến tháng 09/2021
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã nông 

thôn mới nâng cao
- Sau khi các xã của huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt xã đạt chuẩn 

nông thôn mới; huyện được Chính phủ công nhận huyện Gia Lộc đạt chuẩn huyện 
nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm 
kỳ 2021 - 2025 và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện. Ban chỉ đạo 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã xây dựng và ban hành kế 
hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 29/3/2021 Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các 
xã xây dựng và thực hiện kế hoạch Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn kiểu mẫu.

- Ngay sau khi các xã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 
2020-2025, hầu hết Đảng ủy các xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Xây 
dựng xã đạt  nông thôn mới nâng cao tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu; Quyết 
định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn, đồng 
thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban phát triển 
thôn để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo. UBND các xã đã xây dựng kế hoạch xây 
dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 
và đã triển khai thực hiện.

- Công tác tuyên truyền được các địa phương coi trọng; Ủy ban Mặt trận tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, Đài truyền thanh của xã đã tích cực, thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung cơ bản của  việc xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân, tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức, hành động và đồng thuận cao trong nhân dân địa 
phương, qua đó đã huy động được sự vào cuộc, tham gia tích cực của nhân dân các 
xã trong huyện trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu.

2. Kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng 
cao từ tháng 09/2019 đến tháng 9/2021

2.1. Kết quả chung
 Qua giám sát bằng báo cáo của các xã và giám sát trực tiếp tại 02 xã 

Hoàng Diệu và Quang Minh cho thấy: Các xã trong huyện triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trong bối 
cảnh gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2019 đến nay, dịch Covid-19 liên tục 
bùng phát, diễn biến rất phức tạp. Các địa phương phải chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ kép là: phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Song 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, của cấp ủy Đảng và 
chính quyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quyết tâm hưởng ứng của 
nhân dân, địa phương các xã trong huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực 
hiện và đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 
Huy động được nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để phát triển 
kinh tế. Bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều thay đổi rõ nét; Đã quan tâm chỉ 
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đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa để phát triển sản xuất với nhiều 
mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho 
người dân nông thôn, giảm số hộ nghèo, tăng số hộ khá và giàu. Các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao được duy trì thích ứng với công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid -19...góp phần tích cực để hoàn thành các tiêu 
chí trong chương trình xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã 
nông thôn mới kiểu mẫu.

Tính đến hết quý 03 năm 2021, toàn huyện có 2/17 xã đã hoàn thành 
Chương trình dựng nông thôn mới nâng cao và được tỉnh công nhận xã đạt Nông 
thôn mới nâng cao là  xã Đoàn Thượng và  xã Gia Lương.

  2.2. Kết quả cụ thể:
- Đến hết tháng 11/2021 toàn huyện đã đạt được 265/306 lượt tiêu chí, 

bình quân mỗi xã đạt 15,6 tiêu chí. Trong đó có 02 xã đã đạt 18/18 tiêu chí được 
UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã; Đoàn 
Thượng (đạt năm 2019) và Gia Lương (đạt năm 2020).

+ Có 3 xã đạt 17/18 tiêu chí là xã Thống nhất, Nhật Tân, Phạm Trấn.
+ Có 6 xã đạt 16/18 tiêu chí là: Hoàng Diệu, Gia Khánh, Hồng Hưng, Toàn 

Thắng, Thống Kênh và Đức Xương;
+ Có 3 xã đạt 15/18 tiêu chí là: Quang Minh, Gia Tân, Lê Lợi.
+ Còn 03 xã đạt 12/18 tiêu chí là: Đồng Quang, Yết Kiêu và Tân Tiến.
-  Đã có 10 tiêu chí 100% các xã đạt là: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 

3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (điện), tiêu chí 8 (Thông tin & Truyền thông), tiêu chí 9 
(nhà ở dân cư), Tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 12 (lao động có việc làm), tiêu 
chí 14 (giáo dục & đào tạo), tiêu chí 16 (văn hóa), tiêu chí 18 (An ninh trật tự - 
hành chính công).

- Tiêu chí 2 (Giao thông): có 8/17 xã đạt. Nguyên nhân chưa đạt chủ yếu 
là chiều rộng mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước kín… chưa đạt theo yêu cầu; 
hệ thống biến báo giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm nút giao thông nguy 
hiểm chưa hoàn thiện.

- Tiêu chí 5 (Trường học): có 6/17 xã đạt tiêu chí trường học, còn lại 
11/17 xã chưa đạt. Nguyên nhân chưa đạt là do trường tiểu học chưa đạt chuẩn 
mức độ 2 theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo. 

- Tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa): có 11/17 xã đạt, các xã còn lại do 
thiếu sân vận động nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa đã xuống cấp, cần được xây 
mới, tu bổ. Chưa có ao bơi hoặc bể bơi hợp vệ sinh.

- Tiêu chí 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn): có 16/17 xã đạt.
- Tiêu chí 10 (thu nhập): có 14/17 xã đạt.
- Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất): có 11/17 xã đạt. Còn 6 xã chưa đạt, do 

các xã chưa có vùng sản xuất được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình 
VIETGAP.
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- Tiêu chí 15 (Y tế): có 15/17 xã đạt, còn 03 xã chưa đạt, nguyên nhân là 

do tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm chưa đạt 90% trở lên. riêng xã Đồng 
Quang trạm y tế xã đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được xây mới.

- Tiêu chí 17 (Môi trường): Có 3/17 xã đạt. 
* Đối với 02 xã đăng ký về đích năm 2021
- Xã Hồng Hưng: Đã đạt 17/18 tiêu chí, còn lại 1 tiêu chí chưa đạt là Tiêu 

chí 2 (giao thông): Còn 1 tuyến đường trục thôn dài khoảng 585 m đã xuống 
cấp, một số đoạn chưa đạt chiều rộng theo quy định (3,5 m). Đã thiết kế kỹ 
thuật, đang được cơ quan chức năng thẩm định. Dự kiến hoàn thành trong tháng 
12/2021.

- Xã Toàn Thắng: đã đạt 16/18 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt gồm:
Tiêu chí số 05 (Trường học). Lý do chưa đạt: trường Tiểu học chưa đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2, còn thiếu nhà đa năng và 06 phòng học. Hiện đã quy 
hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng 11.000 m2 diện tích đất 03 của các hộ dân 
thôn Bái Thượng để mở rộng khuôn viên trường Tiểu học, trường THCS với 
diện tích là 7000 m2, trụ sở Công an, HTXDVNN là 4.000 m2

. Đã khởi công xây 
dựng nhà đa năng trường Tiểu học. Dự kiến hoàn thành tiêu chí: Quý II năm 2022.

Tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa). Lý do chưa đạt: Sân thể thao thôn 
Điền Nhi, thôn Bái Thượng chưa đảm bảo theo quy định. Hiện đang xây dựng 
nhà văn hoá thôn Bái Thượng; đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự 
toán xây dựng sân thể thao thôn Bái Thượng và sân thể thao thôn Điền Nhi; sân 
thể thao thôn Điền Nhi: đang làm san lấp mặt bằng. Dự kiến thời gian hoàn 
thành tiêu chí: tháng 2 năm 2022.

* Đối với 04 xã đăng ký về đích năm 2022 ( Gia Khánh, Quang Minh, 
Phạm trấn, Nhật Tân)

           -  Xã Gia Khánh: Đã đạt 16/18 tiêu chí, còn 02 chí chưa đạt là tiêu chí 2 
và tiêu chí 6. Xã Quang Minh đã đạt 15/18 tiêu chí, còn 03 chí chưa đạt là tiêu 
chí 2,  tiêu chí số 6 và tiêu chí 7. Xã Nhật Tân: Đã đạt 17/18 tiêu chí, còn 01 chí 
chưa đạt là tiêu chí 5; Xã Phạm trấn: Đã đạt 17/18 tiêu chí, còn 01 chí chưa đạt 
là tiêu chí 5.

* Đối với 05 xã đăng ký về đích năm 2023 (Hoàng Diệu, Gia Tân, Đức 
Xương, Tân Tiến, Thống kênh)
           - Xã Hoàng Diệu: Đã đạt 16/18 tiêu chí, còn 02 chí chưa đạt là tiêu chí 
2,5; Xã Gia Tân: Đã đạt 15/18 tiêu chí, còn 03 chí chưa đạt là tiêu chí: 2,5, 6; Xã 
Đức Xương: Đã đạt 16/18 tiêu chí, còn 02 chí chưa đạt là tiêu chí 2,5; Xã Tân 
Tiến: đã đạt 12/18 tiêu chí, còn 06 chí chưa đạt là tiêu chí: 2,5,6,10,13,17; Xã 
Thống Kênh: Đã đạt 16/18 tiêu chí, còn 02 chí chưa đạt là tiêu chí: 5, 13.

* Đối với 01 xã đăng ký về đích năm 2024 (Lê Lợi)
          - Xã  đã đạt 15/18 tiêu chí, còn 03 chí chưa đạt là tiêu chí 2,10,13.
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* Đối với 03 xã đăng ký về đích năm 2025 (Thống nhất, Đồng Quang và Yết 

Kiêu).
-  Xã Thống nhất đã có rất nhiều cố giắng. Đến hết quý 3 năm 2021 đã đạt 

17/18 tiêu chí, chỉ còn 01 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 13 và nâng cấp tuyến 
đường xã thôn Vô Lượng. Như vậy rất có khả năng hoàn thành chương trình xã 
nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2021.

- Xã Đồng Quang: Mới đạt 12/18 tiêu chí, còn 06 chí chưa đạt là tiêu chí 
2,5,6,13,15, 17; Xã Yết Kiêu: Mới đạt 12/18 tiêu chí, còn 06 chí chưa đạt là tiêu 
chí: 2,5,10,13,15,17.
           II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Tồn tại, hạn chế:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn 

mới nâng cao ở một số địa phương còn hạn chế, một số xã Đảng ủy, UBND xã 
chậm ra nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện về Xây dựng NTM 
nâng cao.

- Tiến độ lập hồ sơ quy hoạch, báo cáo kinh tế kỹ thuật để xây dựng các 
công trình ở một số địa phương, chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. nhất là Tiêu 
chí số 5 (cơ sở vật chất trường học) ở một số địa phương còn rất chậm.

- Công tác lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công của một số xã chưa 
đảm bảo; một số đơn vị thi công năng lực còn yếu dẫn đến tiến độ thi công cầm 
chừng, trông chờ nguồn vốn.

- Các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn còn ít do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, thiếu ổn định. Ngoài ra, 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

2. Nguyên nhân 
- Lãnh đạo một số địa phương còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào cấp 

trên, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện trong việc 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông 
thôn mới nâng cao.

- Một số địa phương ít quan tâm đến chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của nhân dân.

- Một bộ phận nhân dân vẫn còn mang tư tưởng trông chờ từ nhà nước khi 
thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao 

-  Phần lớn các xã còn nợ tiền trong XDCB, Nguồn vốn đầu tư cho XDCB 
để hoàn thiện các tiêu chí rất hạn chế; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các 
xã xây dựng nông thôn mới nâng cao không có.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với tỉnh:
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Đề nghị tỉnh có nguồn ngân sách hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
2. Đối với  Ban chỉ đạo huyện:
- Các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới nâng cao. Các ngành cần bám sát cơ sở, phối hợp với các địa 
phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những 
tiêu chí chưa hoàn thành đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
trên địa bàn huyện cụ thể sau: 

- Xã Thống Nhất hiện có khả năng hoàn thành chương trình xã nông thôn 
mới nâng cao ngay trong năm 2021, do vậy UBND huyện đề nghị BCĐ Chương 
trình MTQG xây dựng NTM huyện tạo điều kiện giúp xã hoàn thành tiêu chí 
còn tại, tập trung vào Quy hoạch vùng rau sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn 
VIETGAP và nâng cấp tuyến đường xã thôn Vô Lượng; Tổ chức thẩm tra, hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn năm 2021.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - cơ quan thường trực 
Ban chỉ đạo của huyện: thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, các xã 
triển khai thực hiện các tiêu chí còn chưa đạt; tham mưu thành lập đoàn thẩm tra 
của huyện đánh giá các tiêu chí trước khi đề nghị đoàn kiểm tra của tỉnh thẩm 
định. Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận xã đạt 
nông thôn mới nâng cao. 

- Các phòng: Giáo dục- Đào tạo huyện: đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn 
thiện cơ sở vật chất trường học và lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn (tiêu 
chí 5). Phòng Văn hoá - Thông tin huyện: tập trung hướng dẫn các xã hoàn thiện 
cơ sở vật chất về văn hoá (tiêu chí 6). Phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Hạ 
tầng, Tài chính Kế hoạch huyện: hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các công trình cơ bản; hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất các công trình xây dựng; xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư để tạo nguồn kinh phí 
cho các địa phương xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với các xã:
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của địa phương, trên cơ 
sở đó xác định rõ nhiệm vụ cần hoàn thành, lộ trình thực hiện để đạt chuẩn xã nông 
thôn mới nâng cao, tiến tới đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
         - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị 
trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là vai trò của người đứng đầu, tập trung 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Kinh tế Hạ 
tầng, Tài chính Kế hoạch huyện, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
được phê duyệt, để sớm được đấu giá đất, tích cực xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư 
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để có nguồn kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản hoàn 
thiên các tiêu chí còn thiếu.

 - Đối với 03 xã Hồng Hưng, Toàn Thắng và xã Thống Nhất tập trung 
mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đề nghị huyện thẩm tra, tỉnh 
thẩm định xét công nhận xã đạt NTM nâng cao trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo giám sát về việc thực hiện kế hoạch xây dựng nông 
thôn mới nâng cao tại một số xã trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ  ba HĐND huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các đơn vị được giám sát;
- Lưu VP.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 
TRƯỞNG ĐOÀN

 TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND HUYỆN

                  

                    Nguyễn Chính Thống
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