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                                                  BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
                                                   CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
                                                   QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

                                                    XÃ HỒNG ĐỨC
                                                       *

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM  
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                
                          Hồng Đức, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                                    Số 62 -BC/BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 Đến tháng 8/2022, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới
-----

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO; ĐIỀU HÀNH THỰC 
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Ngày 28/01/2022 Đảng ủy xã Hồng Đức ban hành Nghị quyết số 45-

NQ/ĐU về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao năm 2022. Đảng ủy đã quán triệt triển khai đến UBND,  MTTQ, các đoàn 
thể, các chi bộ, các đơn vị liên quan về nội dung cơ bản của Nghị quyết đồng 
thời UBND xã đã xây dựng kế hoạch để thực hiện.

Ngày 17/01/2021, Đảng ủy đã ra quyết định số 78- QĐ/ĐU V/v kiện toàn 
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới 
xã Hồng Đức, giai đoạn 2020- 2025 và các tiểu ban thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Ban chỉ đạo, các tiểu ban, xây dựng kế 
hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên BCĐ và các tiểu ban để triển khai 
thực hiện. Ban chi ủy các chi bộ căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy kế hoạch 
của UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phù hợp 
với thực tiễn và yêu cầu của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện; các đoàn 
thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền đoàn viên hội viên và nhân dân hưởng ứng 
thực hiện;

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Hồng Đức đã ra Nghị Quyết số 06 ngày 
12/7/2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đặc biệt phấn đấu xã về đích nông thôn mới 
nâng cao năm 2022;

Ngày 12/7/2022 Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch số 50/KH- 
UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 
Xã Hồng Đức, giai đoạn 2021- 2025;

2. Công tác tuyên truyền, vận động
Công tác tuyên truyền được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và tổ 

chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền sâu 
rộng tới các cấp, các ngành đoàn thể, nhân dân trong xã về mục tiêu, nội dung 
thực hiện Chương trình, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân 
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dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, ban hành đầy đủ các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong 
phú như thông qua các hội nghị, lồng ghép qua các hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu 
hiệu. Thông qua công tác tuyên truyền vận động đã góp phần quan trọng giúp 
cán bộ và nhân dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó thay 
đổi nhận thức, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân và cộng 
đồng dân cư.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG TIÊU CHÍ ĐẾN THÁNG 8/2022.

1. Tiêu chí 1: Quy hoạch.
- Các quy hoạch đã phê duyệt được rà soát, báo cáo UBND huyện theo 

định kỳ và điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển của xã và phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất.

2. Tiêu chí 2: Giao thông.
-  Tuyến đường xã có 9 tuyến với chiều dài 6,49km/6,49km đã được nhựa 

hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh 
năm. 

- Tuyến đường thôn có 65 tuyến với tổng chiều dài là 24,25/24,25 km, đã 
được bê tông hóa đạt 100%.

- Tuyến đường xóm có 71 tuyến với tổng chiều dài là 6,48/6,48 km, đã 
được bê tông hóa đạt 100%.

- Tuyến đường trục chính ra đồng có 28 tuyến với tổng chiều dài là 
11,9km, đã được bê tông hóa 3km, đường đá 2Km. 

Đến tháng 8/2022 xã đang nâng cấp đường trục xã dải nhựa có chiều dài 
là 1,6 Km, thôn Tế cầu và thôn Mai Động nâng cấp được 02 tuyến đường với 
tổng chiều dài là 434m: (trong đó: thôn Tế Cầu: 01 tuyến với tổng chiều dài 210 
m ; thôn Mai Động1 tuyến dài 224m).

Kế hoạch trong thời gian tới dự kiến làm 13 tuyến với tổng chiều dài 
3539m dài (trong đó: thôn Kim Húc 01tuyến dài 630m; Thôn Đồng Lạc 01 
tuyến dài 520m; thôn Mai Động làm 11 tuyến dài 2389m).

3. Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai
Hệ thống thủy lợi đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh, thường xuyên được duy tu, bảo trì theo quy định.

Hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai của xã 
đã được thành lập và kiện toàn theo quy định, hàng năm BCH PCTT&TKCN xã 
thực hiện kiện toàn BCH, các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
Thực hiện xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN hàng năm theo chỉ đạo của Ban 
chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Xã có nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu trong 
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công tác phòng, chống thiên tai, các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển 
khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh. 

4. Tiêu chí 4: Điện
Từ khi xã đạt chuẩn nông thôn mới đến khi xét đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 
cao không phát sinh thêm điểm vi phạm hành lang lưới điện.
        Có 100% hộ dân trong xã được cung cấp đủ điện đảm bảo chất lượng để sử 
dụng thường xuyên, an toàn từ các nguồn; có kiến thức và thực hiện tốt về sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

4/4 thôn đảm bảo đã có hệ thống chiếu sáng nơi công cộng đảm bảo cho 
việc đi lại sinh hoạt và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

5. Tiêu chí 5: Giáo dục
       - Trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên.
       - Trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
       - Trường Trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Công trình nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường Trung học cơ sở được khởi 
công xây dựng vào tháng 04/2022, đến nay đã hoàn thành 90% công trình.

- Đầu tháng 9/2022 khởi công xây dựng nhà lớp học 03 tầng 12 phòng học 
trường tiểu học xã Hồng Đức. 

6. Tiêu chí 6: Văn hóa.
         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.
         Có ≥ 70% số nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
         Xã có ao bơi, bể bơi hợp vệ sinh và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
        7. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

- Xã có 01 chợ (Mè) dân sinh hiện đang hoạt động. Chợ có Quy chế hoạt 
động, có ban quản lý chợ.

- Xã có Quy hoạch xây dựng,  được nâng cấp chợ, hoàn thành vào tháng 
12/2016.

8. Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông.
           Có 100% số thôn trong xã có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường 
xuyên có hiệu quả.
        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; 
Cổng/Trang thông tin điện tử có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành 
và cung cấp tối thiểu 80% thủ tục hành chính thành dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3

9. Tiêu chí 9. Nhà ở dân cư



4

Nhà ở dân cư trên địa bàn xã được nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp 
cũng như xây mới cổng, tường bao. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn có nhà 
tạm, nhà dột nát. Các hộ dân trong xã đều đã đảm bảo yêu cầu 3 cứng (nền cứng, 
tường cứng, mái cứng), diện tích ở và sinh hoạt đã đảm bảo đạt chuẩn theo quy 
định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, xã có 2505 lóc nhà đảm bảo 3 cứng 
đạt 100%. 

10. Tiêu chí 10: Thu nhập.
Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.
11. Tiêu chí 11: Hộ nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới (đã trừ các hộ nghèo thuộc đối 

tượng bảo trợ xã hội) trên địa bàn xã năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo có 35 hộ/2382 hộ 
đạt 1,46 % .

12. Tiêu chí 12. Lao động 
Hiện tại xã có 4.941 lao động trong độ tuổi, có 2.470 lao động làm tại các 

công ty và lao động nước ngoài. Số lao động còn lại trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp, dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp tại địa phương. Tỷ lệ lao động của xã 
có việc làm đạt 96%, các lao động đều có nguồn thu nhập ổn định.

13. Tiêu chí 13. Tổ chức sản xuất.
Trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, 

đã thu hút nhiều lao động và đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế của địa 
phương.
 Xã đã thực hiện tốt việc quy vùng sản xuất tập trung. Năm 2022, xã đã 
quy vùng sản xuất tập trung quy mô 30ha trở lên giống lúa VNR20 được 5 vùng  
với tổng diện tích là 67,66ha.

14. Tiêu chí 15: Y tế.
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt  97% và luôn duy trì phát huy trong 

công tác phòng, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
- Xã đạt tiêu chí quốc gia về 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.
15. Hành chính công
Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành 

chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định.
Xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.
Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, không có khiếu 

nại vượt cấp.
16. Tiếp cận pháp luật
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Xã đáp ứng đủ các yêu cầu về tiêu chí tiếp cận pháp luật và điều kiện 
công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Công tác đảm bảo bình 
đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình được quan tâm, coi trọng. 

17. Tiêu chí 17: Môi Trường
Cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo 

vệ môi trường: 100%.
Toàn xã có 4 thôn đều có các tổ thu gom rác thải, kinh phí do nhân dân tự 

đóng góp và có bãi rác tập trung của từng thôn. Các hộ gia đình chưa thực hiện 
việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ 
sinh thú y và bào vệ môi trường: 85%.    

18. Chất lượng môi trường sống
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh: 100%
Không có trường hợp nào gặp sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
100% các hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 

sản an toàn.
19. Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh.
Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự xã đều hoàn thành tốt công tác xây dựng 

lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc 
phòng được giao. Cơ cấu tổ chức Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã thường 
xuyên được rà soát, kiện toàn. Lực lượng dân quân xã đảm bảo đúng quy định 
về tổ chức xây dựng lực lượng, biên chế và trang bị. 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được quan tâm và thực hiện tốt, 
không có các trọng án cũng như các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Không có tổ 
chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền đạo 
trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài. Trên địa bàn xã không có tụ điểm 
phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội.

4/4 thôn đã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 
Hàng năm Ban chỉ huy quân sự cũng như Công an xã đều hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, nhiều năm liền được công nhận là đơn vị hoàn thàn tốt nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022:

- Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa 
trang liệt sỹ xã.

         500.000.000 đồng

- Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông xã Hồng Đức(Đoạn từ cầu trạm xá xã đến thôn 
Kim Húc)         

         
2.700.000.000 đồng         

- Công trình nhà làm việc trụ sở công an xã 
Hồng Đức

3.600.000.000 đồng
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- Công trình nhà lớp học 3 tầng 12 phòng 
trường Tiểu học Hồng Đức

13.951.222.000 
đồng

- Công trình nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học 
trường THCS Hồng Đức 2.579.000.000 đồng

- Công trình đường GTNT khu nuôi trồng thủy 
sản(Giai đoạn 1) 15.000.000.000 đồng

- Công trình Nhà vệ sinh, cầu ao chợ Mè 315.000.000 đồng
- Công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng đức
4.500.000.000 đồng

- Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu 
vực cửa ông Thoách, cửa ông Bênh thôn Kim Húc 

46.000.000.000 đồng

- Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu 
vực cửa bà Son thôn Đồng Lạc

55.200.000.000 đồng

- Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu 
vực cửa bà Khê thôn Mai Động

36.800.000.000 đồng

- Công trình đường WB3 đoạn từ trường trung 
học phổ thông Hồng Đức đến cống điều tiết thôn Tế 
Cầu

10.000.000.000 đồng

- Công trình cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 
phòng trường Tiểu học Hồng Đức

1.216.959.000 đồng

IV. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI NĂM 2022

1. Dự kiến nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới năm 2022 
gồm: 187.247.181.000 đồng

1.1. Nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất:  1.500.000.000 đồng
1.2. Nguồn từ xử lý đất dôi dư xen kẹp:    5.000.000.000 đồng
1.3.Nguồn từ cấp trên hỗ trợ:   180.747.181.000  

đồng
2. Tổng số nợ xây dựng cơ bản của xã đến tháng 30/6/2022: 

884.600.000 đồng. Cụ thể: 
+ Nợ công trình nhà hiệu bộ trường Mầm non Hồng Đức: 201.900.000 đ
+ Nợ công trình vườn cổ tích trường Mầm non Hồng Đức: 61.800.000đ
+ Nợ công trình san lấp sân trường THCS Hồng Đức: 125.000,000 đ.                         
+ Nợ công trình cải tạo sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường trung 

học cơ sở Hồng Đức: 429.300.000 đ.                                   .
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

          - Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ, dự kiến vốn đầu tư xây dựng nông 
thôn mới của xã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cho các năm từ 
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2021-2025, phấn đấu năm 2022 xã Hồng Đức đạt chuẩn theo bộ tiêu chí 
quốc gia XDNTM nâng cao của Trung ương;
        + Tiếp tục tập trung các nguồn lực để nâng cấp đường giao thông 
nông thôn; giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh tưới

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, các công trình 
văn hóa, thể thao, giáo dục và y tế;

+ Huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025;
- Để đạt được mục tiêu trên BCĐ xã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền 

với các nội dung cụ thể là:
+ Đề nghị BCĐ của Tỉnh, Huyện và các ngành chức năng tạo mọi điều 

kiện giúp cho địa phương về kinh phí, nguồn vốn hỗ trợ tháo gỡ và giải quyết 
những khó khăn để hoàn thiện nâng cấp các tiêu chí đã đạt chuẩn để xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao đã đề ra.

+ Đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp tuyến đường huyện quản lý từ 
đường 392 sang xã An Đức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
đến tháng 8/2022, kế hoạch trong thời gian tới trên địa bàn xã Hồng Đức./.

Nơi nhận:
- BCĐ huyện (để b/c);
- TV Đảng uỷ (để b/c);
- TTHĐND xã;
- BCĐ NTM xã;
- Lưu: BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ BAN

Tạ Ngọc Quyên
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