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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Thông báo Kết luận số 257/TB-UBND ngày 28/12/2020 về
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị hợp Ban Chỉ đạo thực
hiện các Chương trình MTQG tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 mở rộng;
UBND huyện tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021,
như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận
số 257/TB-UBND ngày 28/12/2020, UBND huyện đã ban hành Văn bản số
3172/UBND-NN&PTNT ngày 31/12/2020 chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn
và UBND các xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội quyết liệt vào cuộc, tranh
thủ sự ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện việc duy trì, nâng
cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, thực hiện đạt chuẩn xã NTM nâng cao,
thôn NTM kiểu mẫu và Huyện NTM theo kế hoạch.
Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành trên 10 văn bản chỉ đạo, trong đó: 01
Quyết định, 02 Kế hoạch và 07 văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng NTM năm 2021.
Đồng thời giao cho các Phòng chuyên môn phối hợp làm việc 05 buổi với
đại diện các Sở và Văn phòng điều phối NTM tỉnh và UBND các xã về thực
hiện các nhiệm vụ củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông
thôn mới đảm bảo đạt chuẩn theo vùng Đồng bằng sông Hồng; xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn
mới kiểu mẫu và Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Huyện nông thôn mới
1.1. Về tiến độ thực hiện các tiêu chí:
Đến tháng 6 năm 2021, huyện đã có 8/9 tiêu chí đã đủ điều kiện đề nghị
xét, công nhận đạt chuẩn, còn 01 tiêu chí Giao thông (TC 2) hiện nay 02 tuyến
đường đã thực hiện xong phần nền đường nhưng vẫn còn một số đoạn chưa
xong phần thảm nhựa và đổ bê tông.
1.2. Về việc hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả hoàn thành Huyện
NTM:
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UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban,
cơ quan chuyên môn thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả thực
hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có Công an huyện, Ban chỉ huy
Quân sự huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo kết quả thực hiện
và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Các phòng, cơ quan còn lại vẫn chưa có báo
cáo kết quả và hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND
huyện tại Văn bản số 574/UBND-NN&PTNT ngày 15/3/2021.
2. Về việc thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM
UBND huyện đã chỉ đạo UBND 08 xã trung du, miền núi tổ chức rà soát
các tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng NTM theo chuẩn vùng Đồng
bằng sông Hồng, kết quả rà soát như sau:
- Về đường giao thông nông thôn: 54,65 km, với số kinh phí đề nghị hỗ
trợ là 29.511 triệu đồng.
- Về mở rộng diện tích trung tâm Văn hoá xã, nhà Văn hoá thôn của 7/8
xã: 27.962 m2, với số kinh phí đề nghị hỗ trợ là 5.592 triệu đồng (Riêng xã
Hướng Đạo đến ngày 29/6/2021 mới có văn bản đăng ký danh mục công trình
mở rộng diện tích các nhà văn hóa).
- Về chỉ tiêu nước sạch còn 03 xã chưa đạt tỷ lệ 65 % số hộ sử dụng nước
sạch: Hướng Đạo, Đồng Tĩnh và Hoàng Hoa là: 471 hộ, với số kinh phí đề nghị
hỗ trợ là 1.413 triệu đồng (3 triệu đồng/hộ).
Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành Văn bản chỉ đạo UBND 03 xã
(Hoàng Hoa, Hoàng Đan và Kim Long) tiến hành rà soát, tổng hợp đề xuất bổ
sung 14,55 km đường giao thông nông thôn (Xã Hoàng Đan: 2,5 km; xã Hoàng
Hoa: 6,61 km; xã Kim Long: 5,44 km); Số kinh phí đề xuất hỗ trợ bổ sung là:
19.943 triệu đồng.
3. Về tiến độ thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Năm 2021 huyện tập trung chỉ đạo 02 xã Vân Hội và Hoàng Hoa tổ chức
triển khai thực hiện, đến nay cả 02 xã đã cơ bản đạt chuẩn 3/5 tiêu chí xã NTM
nâng cao và 6/9 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.
Theo nội dung các Văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT về rà soát, lập
danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng kinh
phí từ ngân sách tỉnh hỗ trự. Hiện UBND 02 xã đã thực hiện xong việc rà soát,
tổng hợp các danh mục công trình dự án để đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn thực
hiện đầu tư các hạng mục như: Mở rộng, cải tạo đường giao thông nông thôn,
làm mới đường giao thôn nội đồng; xây dựng mới, cải tạo trường học hoặc
trường tiểu học nhằm đạt chuẩn mức độ II; đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ
thống điện chiếu sáng; mở rộng nhà Văn hoá thôn,… với tổng số kinh phí dự
kiến đầu tư thực hiện của 02 xã là: 106.283 triệu đồng, trong đó:
- Đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 52.384 triệu đồng;
- Ngân sách xã đầu tư: 53.899 triệu đồng.
Ngày 30/6/2021, UBND huyện đã giao cho các Phòng chuyện môn: Nông
nghiệp và PTNT, Kinh tế và HT, Văn hoá - TT, Giáo dục và ĐT huyện làm việc
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với đại diện các Sở và Văn phòng ĐP xây dựng NTM tỉnh theo nội dung Văn
bản số 1226/SNN&PTNT-VPĐP Ngày 11/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT
về việc rà soát danh mục các công trình, dự án đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh
thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021. Kết thúc buổi
làm việc đại diện các Sở, các phòng chuyên môn của huyện và UBND 02 xã đã
thống nhất đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí để 02 xã thực hiện đầu
tư các công trình, dự án để đủ điều kiện đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao,
thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, gồm:
- Đối với xã Hoàng Hoa:
+ Tổng số km GTNT là 10,03 km, gồm: Mở rộng, cải tạo 5,3 km và nâng
cấp, cải tạo 4,73 km.
+ Về Giáo dục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng của trường
TH xã Hoàng Hoa.
+ Tổng số km đường điện chiếu sáng 12 thôn, gồm: Cải tạo 48 km và làm
mới 5,4 km.
- Đối với xã Vân Hội:
+ Tổng số km đường giao thông là 8,13 km, gồm: GTNT là 2,25 km và
giao thông trục chính nội đồng là 5,88 km.
+ Về Giáo dục: Xây mới nhà lớp học kết hợp phòng nghỉ trưa 8 phòng
của trường Tiểu học xã.
+ Về Điện chiếu sáng của 05 thôn: Đầu tư làm mới 13 km.
+ Về mở rộng diện tích cơ sở văn hoá: Mở rộng diện tích 03 nhà Văn hoá
thôn (Vân Tập, Vân Nội và Chấn Yên) với tổng diện tích là 1,3 ha.
4. Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Theo kế hoạch năm 2021, huyện tiếp tục chỉ đạo, thực hiện phát triển và
tiêu chuẩn hóa các sản phẩm thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp hiện có của
huyện, như: Rau an toàn và các sản phẩm chế biến của HTX rau An toàn Vĩnh
phúc, xã Kim long và HTX rau an toàn Vân Hội xanh, xã Vân Hội); Phấn đấu
các sản phẩm tham gia Chương trình đạt tiêu chuẩn từ 3 sao cấp tỉnh trở lên.
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về thực hiện các tiêu chí Huyện NTM
- Hiện tại huyện còn 02 tuyến đường huyện là: Bảo Chúc - Hoàng Hoa Tam Quan (2.414 m) và tuyến đường Hướng Đạo - Đạo Tú - Thanh Vân (600
m), vẫn chưa thi công xong toàn tuyến.
- Một số phòng, cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí chưa tổng hợp
số liệu để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và chưa xin ý kiến đánh giá của
các Sở, ngành của tỉnh về kết quả thực hiện hoàn thành các tiêu chí do mình phụ
trách; đồng thời chưa thực hiện việc củng cố số liệu, tài liệu và hoàn thiện hồ sơ
chứng minh kết quả các tiêu chí theo quy định.
- Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện đã xuống cấp cần phải
sửa chữa nâng cấp để đảm bảo điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiêu chí theo
quy định.
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2. Về thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM
- Hiện tất cả 12/12 xã đang rất khó khăn trong việc huy động vốn để đầu
tư, nâng cấp cải tạo, duy tu bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư xây dựng;
đồng thời chưa chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng các tiêu
chí xã NTM đã đạt, đặc biệt là nhóm tiêu chí: Văn hóa - Xã hội - Môi trường.
- Một số xã chưa thực hiện hiệu quả việc củng cố, lưu trữ hồ sơ chứng
minh kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã NTM theo quy định.
- Đặc biệt huyện còn 08 xã trung du, miền núi chưa đủ điều kiện đạt
chuẩn các tiêu chí về Giao thông, diện tích Văn hoá và chỉ tiêu về nước sạch
theo tiêu chí vùng Đồng bằng sông Hồng, do đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh
vẫn chưa phân bổ kinh phí để các xã trên thực hiện.
3. Về thực hiện kế hoạch xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu
mẫu, xã NTM kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
- Hiện UBND các xã đang gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn
đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng trong thực hiện kế hoạch xã NTM nâng cao,
thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP).
- UBND tỉnh vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng để các xã có cơ sở thực hiện.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Về thực hiện các tiêu chí, hồ sơ Huyện nông thôn mới
- Quyết liệt chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng và Ban Quản lý DAĐTXD
huyện khẩn trương thực hiện hoàn thành 02 tuyến đường: Bảo Chúc - Hoàng
Hoa - Tam Quan (2.414 m) và tuyến đường Hướng Đạo - Đạo Tú - Thanh Vân
(600 m) đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu các phòng, cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ chứng minh
kết quả thực hiện 9/9 tiêu chí và hồ sơ đề nghị UBND thẩm định trong năm
2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 151/TB-UBND
ngày 17/6/2021 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, yêu cầu xong
trong quý III/2021.
2. Về việc duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã nông thôn mới
- Thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thành các tiêu chí
đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí vùng Đồng bằng sông Hồng của 08 xã trung du
miền núi của huyện.
- UBND huyện chỉ đạo UBND các xã huy động nguồn lực của địa phương
tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo
kế hoạch; đặc biệt là việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên duy
tu, cải tạo các công trình đã được đầu tư xây dựng.
3. Về thực hiện xã Đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu
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Sau khi UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công
trình, dự án theo đề xuất, UBND huyện chỉ đạo 02 xã Vân Hội và Hoàng Hoa
tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông
thôn; tăng thu nhập cho nhân dân, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp; đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn 5/5 tiêu chí xã NTM nâng cao để đề nghị
xét công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch. Có 04 thôn được công nhận đạt chuẩn
9/9 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, gồm: Thôn Vân Sau, thôn Vân Giữa, xã Vân
Hội và thôn 1, thôn 2, xã Hoàng Hoa.
4. Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Tiếp tục đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các chủ
thể đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình; phấn đấu năm 2021 có từ
02-03 sản phẩm thuộc thế mạnh của huyện đạt chuẩn 03 sao cấp tỉnh.
V. ĐỀ XUẤT
- Đề nghị UBND tỉnh:
+ Sớm ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực
hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM; thực hiện kế hoạch
xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu và
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, để huyện có cơ sở
chỉ đạo, thực hiện.
+ Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp giúp huyện sớm thực
hiện hoàn thành các tiêu chí cũng như việc hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết
quả thực hiện các tiêu chí Huyện NTM theo kế hoạch.
- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét cho ý kiến về việc đầu tư cải
tạo Trung tâm Văn hoá - TT - TT huyện, nhằm đủ điều kiện được công nhận đạt
chuẩn tiêu chí Văn hoá theo quy định.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của
UBND huyện Tam Dương./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bỉ thư HU - Trưởng BCĐ XD NTM huyện;
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- CPVP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.
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