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DANH MỤC HỒ SƠ

TT
Số hiệu

văn bản
Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan 

ban hành 

văn bản

Ngày ban 

hành văn 

bản

1 1031/UBND-KT
Công văn đăng ký thành phố hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

17/5/2020

2 844/SNN-PTNT

Công văn đánh giá tình hình thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới của thành phố Tuyên Quang

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tuyên 

Quang

24/5/2020

3 3495/UBND-NLN

Công văn bổ sung thành phố Tuyên 

Quang "hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới năm 2019"

UBND tỉnh 

Tuyên 

Quang

29/11/2019

4 227/TTr-UBND 

Tờ trình thẩm tra đề nghị xét, công nhận 

thành phố Tuyên Quang hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2020

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

21/8/2020

5
Danh sách các đạt chuẩn nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

25/6/2020

6 2303/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn đánh giá 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

12/8/2019

7 769/UBND-KT

Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo 

báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

21/4/2020

8 542/BC-UBND
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

21/8/2020

9 443/BC-UBND 

Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ 

bản trong xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

13/7/2020

10 541/BC-UBND 

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết 

quả xây dựng nông thôn mới đến năm 

2020 của thành phố Tuyên Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

21/8/2020

ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020



TT
Số hiệu

văn bản
Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan 

ban hành 

văn bản

Ngày ban 

hành văn 

bản

11

Biên bản họp đề nghị xét, công nhận 

thành phố Tuyên Quang hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đén 

năm 2020

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

21/8/2020

12 63/MTTQ-BTT

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Ủy ban 

MTTQVN 

thành phố 

Tuyên 

Quang

17/6/2020

13 264-CV/LĐLĐ

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Liên đoàn 

Lao động 

thành phố

6/8/2020

14 784-CV/ĐTN

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Đoàn 

TNCS 

HCM thành 

phố

30/7/2020

15 20/CV-CCB

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Hội Cựu 

chiến binh 

thành phố

30/7/2020

16 79/CV-BTV

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

thành phố

30/7/2020   

17 350-CV/HND

Công văn tham gia ý kiến góp ý vào báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 

UBND thành phố.

Hội Nông 

dân thành 

phố

28/7/2020

18 132/TB-UBND

Thông báo kết quả xây dựng nông thôn 

mới đến năm 2020 của thành phố Tuyên 

Quang

UBND 

thành phố 

Tuyên 

Quang

11/6/2020

19

Giấy xác nhận của Trung tâm Văn hoa, 

Thể thao và Truyền thông thành phố đã 

phát sóng kết quả xây dựng nông thôn 

mới đến năm 2020 của thành phố Tuyên 

Quang

Trung tâm 

Văn hóa, 

Thể thao và 

Truyền 

thông thành 

phố

25/6/2020

20 43/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020 

UBND xã 

Thái Long
27/7/2020

21 308/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020 

UBND xã 

Lưỡng 

Vượng

10/7/2020

22 132/CV-UBND

Công văn tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020  

UBND xã 

An Khang
24/6/2020

23 111/CV-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020  

UBND xã 

Tràng Đà
28/7/2020



TT
Số hiệu

văn bản
Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan 

ban hành 

văn bản

Ngày ban 

hành văn 

bản

24 266/CV-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020  

UBND xã 

Kim Phú
31/7/2020

25 188/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

UBND 

phường Tân 

Hà

28/7/2020

26 271a/CV-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

UBND 

phường Đội 

Cấn

30/7/2020

27 265/BC-UBND

Công văn tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020  

UBND 

phường Ỷ 

La

28/7/2020

28 219/UBND-VP

Công văn tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020 

     UBND 

phường         

Minh Xuân

27/7/2020

29 106/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

     UBND 

phường         

Tân Quang

28/7/2020

30 187/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

     UBND 

phường         

Hưng 

Thành

27/7/2020

31 81/CV-UBND

Công văn tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020  

     UBND 

phường         

Mỹ Lâm

24/7/2020

32 148/CV-UBND

Công văn tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới  thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

     UBND 

phường         

An Tường

25/6/2020

33 172/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

     UBND 

phường         

Nông Tiến

30/7/2020

34 121/BC-UBND

Báo cáo tham gia ý kiến vào báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020

     UBND 

phường         

Phan Thiết

30/7/2020

35 Hình ảnh minh họa (đĩa CD)

Trung tâm 

Văn hóa, 

Thể thao và 

Truyền 

thông thành 

phố

36 136/BC-QLĐT
Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí số 

01,02,09 

Phòng 

Quản lý Đô 

thị TP

4/8/2020

37 50/BC-PKT
Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí số 

03, 04, 07, 13.

Phòng kinh 

tế thành 

phố

10/8/2020



TT
Số hiệu

văn bản
Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan 

ban hành 

văn bản

Ngày ban 

hành văn 

bản

38 27/BC-PGDDT
Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí 

thuộc ngành giáo dục.

Phòng Giáo 

dục và đào 

tạo TP

30/7/2020

39 86/BC-VHTT
Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí số 

6, 8, 16 thuộc lĩnh vực văn hóa.

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

TP

4/8/2020

40 53/BC-LĐTBXH
Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu số 11, 12, 14.3; 18.6

Phòng Lao 

động - 

TBXH 

thành phố

7/8/2020

41 242/CCTK-NTM Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10

Chi cục 

Thống kê 

thành phố

25/7/2020

42 66/BC-YT Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 15
Phòng Y tế

 thành phố
4/8/2020

43 131/BC-TP Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 18,5

Phòng Tư 

pháp thành 

phố

22/7/2020

44 91/BC-TNMT Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

TP

5/8/2020

45 481/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 

18.1, 18.2, 18.3, 18,4.

Phòng Nội 

vụ thành 

phố

30/7/2020

46 2073/BC-CATP
Báo kết quả thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí số 

19.2

Công an

 thành phố
11/8/2020



UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ TUYÊN QUANG

Số:/Ớ^/UBND-KT
V/v đăng ký “Thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” 
năm 2019

ItK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phác

TP. Tuyên Quang, ngày/Ỵ-tháng 5 năm 2019

Kính gửi: úy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ 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 đoàn 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;

Tính đến tháng 3 năm 2019, thành phố Tuyên Quang có 5/5 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% (đảm bảo yêu cầu so với quy định tại 
Quyết định sổ 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành Quy định trình tự, thủ tục, hô sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt 
chuân nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2016 - 2020) và có đủ Điều kiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Trên cơ sở khối lượng và tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn thành pho, úy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đăng ký và cam kết thực 
hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định trong năm 2019 để được 
công nhận “Thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới” năm 2019.

Kính đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đưa vào kế hoạch chỉ đạo 
thực hiện./.^

Nơi nhận
- Nhơ trên;
- Thường trực Thành ủy
- Chủ tịch UBND thành phố 
-SỞNN và PTNTtỉnh;

I (Báo
I cáo);

- VPĐP nông thôn mới tỉnh;
- PCT UBND thành phố phụ trách khối KT;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên KT;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH



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

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

SỎ NÔNG NGHIỆP VÃ PTNT

Số: 844/SNN-PTNT
V/v đánh giá tình hình thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 
thành phố Tuyên Quang

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: úy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Căn cứ Văn bản số 40/TB-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Thông 
báo kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới và Nghị Quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh;

Theo đề nghị của UBND thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 
1031/UBND-KT ngày 17/5/2019 về việc đăng ký thành phố Tuyên Quang hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Để có cơ sở báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh việc đề nghị xét công 
nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Sở 
Nông nghiệp và Phát triến nông thôn có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ, đê công nhận thành phô hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới cần “có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuấn 
nông thôn mới... Đen nay, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang chưa được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là xã trong Đe án điều chỉnh địa giới 
hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành 
phố. Đe đảm bảo điều kiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới theo đúng quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 
thành phố Tuyên Quang rà soát, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hoàn 
thành đạt chuẩn nông thôn mới và làm rõ tiến độ nâng cấp đơn vị hành chính từ 
xã lên phường đối với xã An Tường.

2. Khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 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 ban hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 
30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND thành phô đăng ký và 
thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới để tổ chức thẩm tra, thẩm định, xét công nhận theo quy định hiện hành.



Văn bản rà soát, đánh giá của ƯBND thành phố Tuyên Quang gửi về Sở 
Nông nghiệp và PTNT trước ngày 27/5/2019 để sở tổng hợp, báo cáo ủy ban 
nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị ƯBND thành phố Tuyên Quang phối 
hợp thực hiện./.

Noi nhận:
- Như trên (p/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- VP ĐP NTM tình;
- Lưu:VT.PTNT.

GIẢM Đòc

Nguyên Văn Việt



UỶ BÁN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYỂN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ H )I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độy y ~ Hạnh phúc

Số: 3495/UBND-NLN Tuyên Quang, ngày 29 thảng ỉ 1 năm 2019

V/v bổ sung thành phố Tuyên Quang "hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới" 

năm 2019

Kính gửi:
- ủy ban nhân dân thành phổ Tuyên Quang;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới.

Thực hiện Thông báo số 1110-TB/TU ngày 15/11/2019 của Thường trực 
Tỉnh ủy về chủ trương đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang "hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới" năm 2019; sau khi xem xét đề nghị của 
Văn phòng điều phối nông thôn mới tại Văn bản số 81/VPĐP-KHCS ngày 
8/7/2019; đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tại Báo cáo số 
995/BC-UBND ngày 9/8/2019,

ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung thành phố Tuyên Quang trong kế hoạch chỉ đạo thực 
hiện "Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới" năm 2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn 
mới tỉnh phối hợp hướng dẫn ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trình tự, 
thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang "hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của 
Nhà nước./.

Nưi nhận:
- Chủ tịch UBND tình;
- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;
- Chánh VP UBND tình;
-Nhưkính gửi;
- Chuyên viên NLN;
- Lưu VT (Toán).

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VẤN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyen Thanh



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

 

Số: 227/TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận thành phố Tuyên Quang 

 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 
 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành 

phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;  

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

Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia 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 ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; Quyết định 1760/QĐTTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 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 Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020. 

Căn cứ Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang (đến tháng 6 năm 2020). 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 21/8/2020 của UBND thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình UBND tỉnh Tuyên Quang thẩm 

tra, đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới năm 2020. 



 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Tổng hợp danh sách các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

thành phố (Bản chính); 

2. Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang về kết quả xây dựng nông thôn mới bàn 

thành phố (đến tháng 6 năm 2020 (bản chính); 

3. Báo cáo số 541/BC-UBND ngày 21/8/2020 tổng hợp ý tham gia của 

các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố về kết quả xây dựng 

nông thôn mới (bản chính); 

4. Biên bản cuộc họp ngày 21/8/2020 của UBND thành phố Tuyên 

Quang đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới (bản chính); 

5. Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố (bản chính); 

6. Hình ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

            Uỷ ban nhân dân thành phố trân trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;     

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Hoàng Linh 
 



ƯỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÔ TƯYẼN QUANG

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 
thành phố Tuyên Quang, tính Tuyên Quang

TT
Tên xã đạt chuấn 

nông thôn mói
Năm được 
công nhận

Số, ký hiệu, ngày, 
tháng của quyết 

định

Cấp ban hành 
quyết định

Trích yếu nội dung quyết định
Năm công 
bo xã đạt 

chuẩn
Ghi chú

1 Xã An Khang 2014 Số 25/QĐ-UBND. ngà} 
12/01/2015

UBNDtình 
Tuyên Quang

Quyết định công nhận xà An Khang, TP Tuyên 
Quang đạt chuẩn nông thôn mói năm 2014.

2015

2 Xà Tràng Đà 2015 Số 63/QĐ-UBND, nga} 
19/01/2016

UBND tinh 
Tuyên Quang

Quyết định công nhận \àTràng Đà, TP Tuyên 
Quang đạt chuẩn nông thôn mói năm 2015.

2016

3 Xà Lường Vượng 2016
Sò 1697/QĐ-UBND. 

ngày 30/11/2016
UBNDtinh 

1'uyên Quang
Quyềt địnhcông nhận xà Lưỡng Vượng, TP Tuyên 

Quang đạt chuẩn nông thon mới năm 2016.
2017

4 Xã Kim Phú 2017 só 234/QĐ-UBND. 
ngày 15/3/2018

UBNDtinh
Tuyên Quang

Qiivết địnhcông nhận xà Kim Phú, huyện Yên Sơn 
dạt chuẩn nông thôn moi năm 201 7. 2018 Năm 2020 sáp nhập 

về TP Tuyên Quang

s Xà Thái Long 2018 Só 259/QĐ-UBND. 
ngày 26/3/2019

UBNDtình
1 uyên Quang

Qiọẽl định công nhận xã 1 hái Long, TP Tuyên 
Quang đạt chuẩn nông ilìón mới năm 2018.

2019

1 õng số: 5 xã đạt chuãn NTM/tống só 5 xà thuộc thành phó 
lìivèn Quang, đạt 100%.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT. CHỦ TỊCH





UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

SỐ:VW/QĐ-ƯBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mó’i thành phố Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phù 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 sổ 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc ban hành Bộ tiêu chí Quôc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phổ tại Tờ trình số 09/TTr-KT 
ngày 17/7/2019 vê việc thành lập Đoàn đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang và đề nghị của Trưởng phòng 
Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Thành lập Đoàn đánh giá Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới thành phố Tuyên Quang, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng đoàn: ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Ban Chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu Quôc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

2. Phó trưỏìig đoàn: ông Dương Thanh Long, Phó Ban chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

3. Các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ thành phố;
- Bà Trần Hồng Lương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

- Ông Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hỏa và Thông tin thành phố;

- Ông Lê Thiện Quang, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

- Ông Phùng Đình Phúc, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phổ;

- Ông Nguyễn Xuân Nho, Trường phòng Tài nguyên và Môi trường thành phổ;
- Ông Phạm Ngọc Hải, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố;

- Bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Y tế thành phố;



- Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
thành phố;

- Ông Hoàng Quốc Doanh, Viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới thành phố Tuyến Quang:

- Thẩm tra, đánh giá hồ sơ, mức độ đạt chuẩn cụ thể thực tế từng tiêu chí 
của các xã theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phù về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 
nhận và công bô địa phương đạt chuân nông thôn mới; địa phương hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 
1980/QĐ-TTg ngàỵ 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.

- Nhiệm vụ cụ thể cùa các thành viên Đoàn do Trưởng đoàn phân công, 
các thành viên trong Đoàn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ 
thành phổ, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:ffiĩr^
- Như Điều 3 (Thực hiện)\
- Thường trực Thành uỷ
- Thường trực HĐND thành phố

(Bảo cáo);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phổ;
- PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên: NC, KT;
-Lưu:VT.

TÔ Hoàng Linh

2



' B kN NHẮN I) • N
1 HÀNH PH NQI ANG

SÔ-.-ỈH A BND-KT
V/v lliam gia ý kiến vào báo cảo 

kết quả xây dựng nông thôn mới đến 
năm 2020 thảnh phổ Tuyên Quang

í ọv: HGk XÃ HQI IH NGHĨA V1ẸT NAM
H . I • lhưư< phúc

TP Tuyên Quang, ngày tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Uy ban Mặt trận Tồ quốc và các tồ chức 
chính trị - xã hội thành phố;
- Cốc thành viên Uỳ ban nhân dân thành phố;
" Uy ban nhân dân cảc xẫ.

Càn cứ Nghị qin •' ■ 1VQHI4 ngay 21/11/2019 cua Uy ban
Thường vụ Quôc hội vê việc sãp xểp các dơn vị hành chính cấp huyện, cấp xâ 
thuộc tinh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định sổ 2540 QĐ ■ ngáy 30 12/2016 cua Thủ tưởng Chính 
phù vẻ việc ban hành quy định diêu kiện, trinh lự. thu tục, hô sư xét, còng nhặn vả 
công bô địa phương dạt chuân nóng thôn mới: dịa phương hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

ỉ. Để hoàn thiện hồ sơ đê nghị công nhận thành phổ hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, Uy ban nhân dân thảnh phó đê nghị Uy ban Mật trận Tô quỏc 
và các tô chức chính trị - xã hội thành phô, rhành viên Uy ban nhản dân thành phố 
và Uỷ ban nhân dân các xã tham gia ý kiên vảo dự thảo báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới đên năm 2020 thảnh phô Tuyên Quang bằng văn bản gửi về ủy ban 
nhân dân thành phố (qua phòng Kinh tê thảnh phố) để tổng hợp trước ngày 
10/5/2020,

(Có dự thao báo cáo gưị kèm)
2. Giao phòng Kinh tể thảnh phổ (Cơ quan thưởng trực Ban Chỉ đạo chương 

trình PỈTQG xây dựng nông thôn mới)
Tồng hợp cảc ý kiến tham gia của cóc cơ quan, đơn vị; hoàn thiện báo cáo 

và các hồ sơ liên quan trình cẩp có thâm quyền xem xét công nhận thảnh phố hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nòng thôn mới năm 2020./.

Nữi nhậnĩty
• Như trôn;
- Chủ tịch ƯBND thảnh phổ (Bảo cứa),
- PCT ỜBND TP phụ nách khối K r
- CVP, PCVP HĐND vù UBND thanh phổ;
- Phồng Kinh tể thảnh phố:
- Chuyên viên KT;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyên Xuân Hùng



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  542/BC-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng nông thôn mới 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(đến ngày 30 tháng 6 năm 2020) 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 

800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020; Quyết 

định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; căn cứ 

các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế 

hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 

và giai đoạn 2016-2020. 

 Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Tuyên Quang đã đoàn kết, 

thống nhất, chung sức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 

trong xây dựng NTM và đã đạt được những kết quả như sau: 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Về điều kiện tự nhiên 

1.1 Vị trí địa lý 

Thành phố Tuyên Quang nằm ở trung tâm của tỉnh Tuyên Quang, có vị trí 

địa lý như sau: Phía Bắc giáp xã Tân Long, Tân Tiến, huyện Yên Sơn; phía Nam 

giáp xã Đội Bình, xã Cấp Tiến của huyện Yên Sơn; phía Đông giáp xã Thái 

Bình, Tiến Bộ, Vĩnh Lợi của huyện Yên Sơn; phía Tây giáp xã Trung Môn, 

Hoàng Khai, Chân Sơn, Nhữ Hán, Nhữ Khê của huyện Yên Sơn.  

1.2. Địa giới hành chính 

Ngày 21/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

816/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

thuộc tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang được điều chỉnh địa giới hành 

chính với phạm vi chuyển toàn bộ thị trấn Tân Bình, xã Phú Lâm, xã Kim Phú 



2 

 

thuộc huyện Yên Sơn nhập về thành phố Tuyên Quang. Theo đó diện tích đất tự 

nhiên là 18.438,38 ha với tổng dân số 191.118 người, có 15 đơn vị hành chính 

gồm 10 phường (Phan Thiết, Tân Quang, Minh Xuân, Ỷ La, Tân Hà, Hưng 

Thành, Nông Tiến, Đội Cấn, An Tường, Mỹ Lâm) và 05 xã (An Khang, Lưỡng 

Vượng, Thái Long, Tràng Đà, Kim Phú).  

2. Một số đặc điểm kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng 

2.1. Lĩnh vực kinh tế  

Trong những năm qua, kinh tế thành phố giữ được tốc độ tăng trưởng ổn 

định, năm sau cao hơn năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 

11%/năm; hằng năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội; đến năm 2019, thu ngân sách thành phố đạt 465,8 tỷ đồng; ước thực hiện 

năm 2020 là 510,34 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 72,3 triệu 

đồng/người/năm. 

Kết quả trên một số ngành, lĩnh vực: 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, phát 

triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú tr ng chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 

chuyên canh
1
; các xã, phường thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, theo đúng lịch 

thời vụ, chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật. Ban hành và triển khai Kế 

hoạch xây dựng sản phẩm chủ lực của thành phố và các xã, phường đến năm 

2020, đồng thời tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020
2
; thực hiện tốt công tác trồng 

rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và kiểm soát khai thác lâm sản đúng quy định. 

- Về thương mại, dịch vụ, du lịch:  

Trong những năm qua hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn 

thành phố có bước phát triển mạnh, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của xã hội tăng 

cao; các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tích cực đầu tư, mở rộng kinh doanh, 

áp dụng nhiều hình thức phục vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thị hiếu của 

                                           
1
 Chuyển đổi 16,2 ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại các xã (Tràng Đà, Kim Phú) sang nuôi thủy sản 

(Cá đặc sản, ba ba,...) và trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao (cây rau, cây ăn quả, cây hoa,cây 

dược liệu,...). Hình thành vùng sản xuất: Rau an toàn (60,6 ha); cây ăn quả (367 ha); hoa, cây cảnh 

(31,4 ha); lúa chất lượng cao (397,2 ha); sản xuất lúa giống (50 ha). 
2
 Lựa ch n “Mật ong” là sản phẩm chủ lực (xã An Khang) và một số sản phẩm tổ chức sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị: Sản phẩm bưởi ( 03 xã: Tràng Đà, Thái Long, Lưỡng Vượng); sản phẩm chanh 

Tứ Thì; sản phẩm hoa Đào; sản phẩm gạo chất lượng cao (xã kim Phú);  

Đã hình thành chuỗi sản xuất mật ong và các sản phẩm từ ong mật của HTX chăn nuôi ong Phong 

Thổ; chuỗi sản xuất và chế biến tinh bột nghệ xã Lưỡng Vượng; chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi của 

HTX cây ăn quả Quang Vinh, xã Thái Long. 
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người tiêu dùng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 07 trung tâm thương mại, 

siêu thị, 1.030 doanh nghiệp và 7.715 hộ kinh doanh cá thể.  

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội hàng năm tăng trên 12%; kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.  

Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng 

tại các khu, điểm dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn kinh tế, tổ 

chức, cá nhân đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị bán lẻ 

nhà hàng, khách sạn, các khu dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân
3
. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh mẽ. Củng cố, 

tăng cường quản lý chợ trên địa bàn. Chú tr ng, tạo điều kiện phát triển một số 

ngành dịch vụ ăn, nghỉ, vận tải, tài chính
4
; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng "homestay" 

đã hình thành và đi vào hoạt động.  

Chú tr ng khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch, trong đó 

tập trung phát triển các loại hình du lịch lịch sử - văn hóa, sinh thái, du lịch tâm 

linh. Triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết gắn với trùng tu, tôn tạo các di tích 

lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Kết nối các điểm, khu du lịch trên địa bàn thành 

phố với các huyện trong tỉnh, bước đầu hình thành tuyến du lịch đường bộ nội 

thành, tua du lịch gắn với hoạt động lễ hội, tua du lịch gắn với hoạt động văn 

hóa tâm linh. 

Các sản phẩm du lịch được nâng lên cả về số lượng, chất lượng; giữ vững 

thương hiệu một số sản phẩm du lịch đặc trưng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ 

chức các cuộc thi mô hình đèn Trung thu và các hoạt động lễ hội, đặc biệt Lễ hội 

Thành Tuyên và Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La đã tạo nên thương hiệu 

sản phẩm văn hóa đặc trưng riêng của tỉnh, của thành phố. Tổ chức Hội thi thiết 

kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch, Hội thi đánh giá chất lượng nhà hàng, 

khách sạn; hình thành một số sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm. 

- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng:  

Cấp uỷ, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng 

bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Khuyến khích, ưu 

tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng về nguyên liệu và có tỷ tr ng 

                                           

 
3
 Công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động: Trung tâm thương mại Vincomshophouse, khách sạn 

Mường Thanh, khách sạn Royal Palace, siêu thị Điện máy xanh; quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe, khu dịch 

vụ đền Thượng, xã Tràng Đà, đền Cảnh Xanh và một số hạng mục phụ trợ tại các đền, chùa; di tích địa 

điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than. Công trình đang thực hiện: Đường d c hai bờ sông Lô, cầu Tình Húc... 
4
 Thành phố hiện có 57 nhà hàng, 106 cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú, trong đó có 33 khách 

sạn, 73 nhà nghỉ; 07 công ty lữ hành; trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị bán lẻ Vinmart, Vincom; 

các hãng taxi, xe bus, xe chạy tuyến cố định; 23 điểm kinh doanh xăng dầu; 07 chi nhánh ngân hàng 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 
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lớn trong sản xuất công nghiệp từng bước mở rộng sản xuất nâng cao hiệu quả 

hoạt động và chất lượng sản phẩm. Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp tiếp tục 

đầu tư để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Chủ động phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp Long Bình An huy 

động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, xúc tiến đầu tư; thực 

hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch, bảo đảm ổn định 

chính trị, môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

đầu tư các dự án lớn, tr ng điểm, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước và 

tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. 

Phối hợp sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công. Đẩy mạnh các hoạt 

động khuyến công, dạy nghề, h c nghề thủ công nghiệp; khuyến khích, tạo điều 

kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh 

doanh, liên doanh, liên kết mở rộng ngành nghề, thị trường, đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa h c, đổi mới công nghệ, khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến, 

công nghệ thân thiện với môi trường. 

- Xây dựng nông thôn mới:  

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, 

tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân sau hơn 10 năm thực hiện đã đạt 

được kết quả nổi bật như sau:  

Diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, sạch đẹp; 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã 

hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, 

đầu tư với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; sản xuất nông 

nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu 

tư, phát triển và giữ vững vai trò chủ đạo, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định 

cho người dân địa phương; văn hóa, y tế, giáo dục phát triển đồng bộ; môi 

trường được bảo vệ góp phần xây dựng thành phố ngày càng sạch - xanh - sáng - 

đẹp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tập trung huy động m i nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới
5
. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố 

hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng 

hoá, xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn 

viên
6
. Các xã đã xây dựng và triển khai 38 đề án, dự án phát triển sản xuất, dịch 

vụ hàng hóa.  

                                           
5
 Tổng số vốn huy động 501.183 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 90.254,5 triệu 

đồng; vốn lồng ghép từ chương trình, dự án: 168.476,3 triệu đồng; vốn vay tín dụng: 76.296,4 triệu đồng; 

vốn huy động từ các doanh nghiệp: 39.740,5 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp: 126.416,2 triệu đồng. 
6
 Giai đoạn 2016-2019, kiên cố hóa 35.968m/34.588m kênh mương; bê tông hoá 7.356/7.356m đường 

giao thông nội đồng; xây dựng 45/37 nhà văn hoá thôn, xóm, tổ dân phố. 
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Đến hết năm 2018, hoàn thành xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới
7
 

đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí về thu nhập, giao thông và 

trường h c, môi trường... để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Công tác quy hoạch, quản lý đô thị:  

Tập trung thực hiện công tác quy hoạch
8
. Hoàn thành điều chỉnh địa giới 

hành chính, sáp nhập thị trấn Tân Bình, xã Phú Lâm, xã Kim Phú (huyện Yên 

Sơn) để mở rộng thành phố và thành lập 03 phường: An Tường, Đội Cấn, Mỹ 

Lâm.  

Huy động các nguồn lực, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II
9
. 

Kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch, phân bổ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao 

thông đồng bộ, hợp lý. Các tuyến đường thường xuyên được bảo trì, nâng cấp, 

đầu tư xây dựng mới
10

.  

- Công tác tài nguyên và môi trường:  

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đáp 

ứng tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn; cơ bản hoàn thành cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Xây dựng thị trường bất động sản 

lành mạnh, minh bạch góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo 

quyết liệt các giải pháp khắc phục, xử lý những vướng mắc, tồn tại từ nhiều 

năm. 

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong quản lý 

và sử dụng đất đai, hoạt động khoáng sản. Chú tr ng công tác bảo vệ môi 

trường
11

; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi 

trường; đề xuất với tỉnh di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu 

dân cư tập trung, khu vực đô thị. Xây dựng công trình kè bảo vệ sông Lô, kè suối 

Chả, kè soi Tình Húc. 

                                           
7
 05 xã gồm: An Khang, Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Thái Long, Kim phú 

8
 Hoàn thành và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 và 

định hướng phát triển đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các 

phường; quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở các xã, phường, các cơ quan, đơn vị; quy hoạch Quảng 

trường trung tâm thành phố; các quy hoạch hoàn vốn dự án BT; quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020; điều chỉnh, bãi bỏ các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không còn phù hợp; quy hoạch 

sử dụng đất. 
9
 Đối chiếu với 5 tiêu chí và 59 tiêu chuẩn đô thị loại II được quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, thành phố Tuyên Quang đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị 

loại II. 
10

 Hoàn thành công trình đường Trung tâm hành chính thành phố, đường Trung tâm xã Thái Long, An 

Khang; cải tạo, nâng cấp các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành 

phố Tuyên Quang”.  
11

 Thực hiện thu gom, lắp đặt bể chứa và vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng; khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác phường Nông Tiến, xử lý ô nhiễm 

môi trường các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại phường An Tường. 
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- Thông tin liên lạc: 

Mạng lưới cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn trong thời gian qua 

được đầu tư phát triển mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin ngày càng 

cao của người dân. Hệ thống bưu chính, bưu điện văn hóa phân bố đều khắp các 

xã, phường đảm bảo khả năng chuyển thư, báo chí, bưu phẩm thông suốt trong 

và ngoài nước. Bình quân ở nội thành thuê bao internet là 54,8 thuê bao/100 

dân. Tỷ lệ phủ sóng thông tin trên địa bàn đạt 100%. 

Mạng phát sóng được phủ khắp các xã, phường, hầu hết nhân dân đều sử 

dụng các dịch vụ điện thoại (di động và cố định). Mạng Internet cáp quang và 

mạng 3G - 4G đã phủ sóng toàn thành phố, trên 98% hộ gia đình sử dụng dịch 

vụ internet và mạng viễn thông (thuộc các nhà mạng Viettel, VinaPhone, 

Mobifone, Vietnamobile). 

2.2. Về văn hóa - xã hội 

- Giáo dục và đào tạo: 

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng 

giáo dục và đào tạo; đổi mới phương pháp dạy - h c, thi, kiểm tra và đánh giá 

kết quả giáo dục bảo đảm khách quan, trung thực; chú tr ng giáo dục đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với môi trường sống 

cho h c sinh; tăng cường dạy - h c ngoại ngữ
12

, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý và giảng dạy.  

Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng 

cao
13

. Duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục tiểu h c, THCS và xóa mù chữ
14

. Triển khai và thực 

hiện có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh về huy động trẻ đi nhà trẻ
15
 và khuyến 

khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập
16

. 

                                           
12
 Thực hiện đề án ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2020. Triển khai thực hiện thí điểm cho trẻ mầm non 

làm quen với Tiếng Anh và thí điểm chương trình trợ giảng tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy 

tại 24 trường (mầm non: 11, Tiểu h c: 11, THCS: 02). 
13

 Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới tại 100% các trường mầm non 

trên địa bàn; 100% số trẻ được h c 2 buổi/ngày; 98% trẻ ăn trưa tại trường (trong đó, trẻ 5 tuổi là 

100%); 100% trẻ được khám sức khỏe định kì và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ. 
14

 Tỷ lệ h c sinh đi h c đúng độ tuổi: Tiểu h c 100%; THCS 99,5%; duy trì tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi m u 

giáo đạt 100%. 
15

 Năm 2019, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 52,8%; sau điều chỉnh địa giới hành chính, 

tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ là 45,4%. 
16
 Giai đoạn 2015-2019, thành lập mới 01 trường tiểu h c, 02 trường mầm non và 07 nhóm trẻ độc lập 

tư thục. Năm 2019 hỗ trợ 03 trường và 05 nhóm trẻ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND với tổng 

số tiền 273,5 triệu đồng. 
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Tiếp tục giữ vững vị trí d n đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục và đào 

tạo. Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho các trường phổ thông thực hiện tốt 

nhiệm vụ bồi dưỡng h c sinh giỏi dựa trên nền tảng giáo dục toàn diện kết hợp 

với thực hiện tốt công tác phát hiện, tuyển ch n, bồi dưỡng h c sinh giỏi từ cấp 

tiểu h c, góp phần xây dựng bề dày thành tích đào tạo h c sinh giỏi các cấp. 

Công tác phát hiện, bồi dưỡng h c sinh giỏi đã đi vào nền nếp và trở thành 

nhiệm vụ thường xuyên, tr ng tâm của các nhà trường. Tiếp tục tăng cường 

công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chuẩn 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu. 

- Y tế, dân số, gia đình 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đầu tư trang thiết bị đối với các 

trạm y tế, tạo điều kiện thành lập bệnh viện, phòng khám tư nhân
17
. Các cơ sở y 

tế đã tích cực giám sát công tác phòng dịch, khám bệnh cho nhân dân; công tác 

kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường. Tập trung các 

biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm, ăn uống trên địa bàn thành phố
18

. 

Tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác 

dân số trong tình hình mới; thường xuyên phổ biến, cung cấp thông tin, giáo dục 

kiến thức và kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua chương trình 

giáo dục giới tính trong các trường phổ thông; triển khai thực hiện việc kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 

thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được triển khai sâu rộng. Xây dựng và duy trì 

tốt hoạt động của các câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc", nâng cao chất 

lượng hoạt động mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng. 

- Thực hiện chính sách xã hội  

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chế độ trợ cấp cho các đối 

tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Phát huy hiệu quả đầu tư của 

nhà nước, sức mạnh của toàn xã hội giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ 

nghèo nâng cao mức thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo đảm chỉ tiêu 

giảm nghèo hằng năm, giảm thiểu tỷ lệ cận nghèo và tái nghèo
19

 vượt chỉ tiêu kế 

                                           
17

 Giai đoạn 2015-2019, có 01 bệnh viện tư nhân được thành lập mới; duy trì hoạt động của 68 phòng 

khám tư nhân trên địa bàn. 
18

 Kiểm tra 10.304 lượt cơ sở kinh doanh, chế biến, dịch vụ ăn uống, qua kiểm tra phát hiện, xử phạt 

100 lượt cơ sở vi phạm, phạt tiền 137,15 triệu đồng. 

 
19

 Đã xóa 554 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,63% xuống còn 0,66% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều
19
, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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hoạch đề ra. Huy động tốt các nguồn lực chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội
20

.  

Công tác quản lý cai nghiện ma túy được quan tâm; người nghiện ma túy 

được cai nghiện và quản lý chặt chẽ, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa 

bàn
21

. 

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về văn hóa, thể dục thể thao 

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố đã 

thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác tuyên 

truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình, cộng 

đồng dân cư luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện mang lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an 

ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố. 

2.3. Về quốc phòng - an ninh 

- Lực lượng công an, quân sự thành phố đã phối hợp làm tốt công tác nắm 

tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh 

trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; huy động 

được cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, không để bị động, 

bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng chính trị”; công tác xây dựng đảng, xây 

dựng lực lượng được quan tâm tăng cường. Tổ chức có hiệu quả các đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm; tình hình phạm pháp hình sự, vi phạm hành 

chính về an ninh trật tự được đảm bảo. Làm tốt công tác tuyển quân; tổ chức tốt 

công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu kịp thời. 

- 100% chính quyền xã, phường hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó 

84,6% đạt vững mạnh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những kết quả trên đã góp phần 

quan tr ng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của thành 

phố phát triển. 

                                           

 
20

 Từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện việc hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở đối với 315 gia đình 

người có công với tổng số tiền là 7,8 tỷ đồng (trong đó làm mới 78 nhà, số tiền 3,1 tỷ đồng; sửa chữa 

237 nhà, số tiền 4,7 tỷ đồng); hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 158 hộ nghèo, số tiền 3,366 triệu 

đồng; hỗ trợ tiền điện cho 1480 lượt hộ nghèo, số tiền 851,686 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho 4991 

người nghèo, số tiền 2488,361 triệu đồng và 892 người cận nghèo, số tiền 59,8 triệu đồng. 

 
21

 Hoàn thành chuyển đổi Đội Quản lý cai nghiện thành Cơ sở Điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng 

đồng và đi vào hoạt động từ tháng 7/2017. Xác định tình trạng nghiện cho 427 người, trong đó có 106 

người lệ thuộc vào ma túy, đã điều trị cắt cơn, giải độc. Đã tiếp nhận đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc 94 người; quản lý sau cai nghiện 30 người. 
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3. Thuận lợi 

Cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố tới xã quan tâm và tập trung chỉ đạo 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi 

tắt là Chương trình) từ việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến công 

tác tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, nội 

dung xây dựng nông thôn mới. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố luôn phát huy truyền thống 

cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua m i khó 

khăn, thử thách. Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực lãnh đạo không ngừng 

được nâng lên. Các phong trào thi đua luôn được sự hưởng ứng rộng rãi của các 

tầng lớp nhân dân. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ 

vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

thành phố Tuyên Quang đã rà soát hiện trạng nông thôn, thành lập Ban Chỉ đạo 

các cấp về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 70/QĐ-

UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phát động các 

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể. 

Cụ thể hóa Chương trình, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố tổ 

chức triển khai hướng d n, thực hiện theo các mục tiêu đề ra của Chương trình, 

trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ 

trương, định hướng và chính sách trong xây dựng nông thôn mới. Ban hành và 

triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, 

phát triển sản xuất hàng hóa, môi trường, giáo dục theo phương châm “Nhân 

dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ 

cộng đồng, doanh nghiệp, người dân trong xây dựng nông thôn mới; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm 

thay đổi diện mạo nông thôn toàn thành phố Tuyên Quang. Đời sống của người 

dân từng bước được nâng cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với 

Đảng và Nhà nước... 

4. Khó khăn 

- Giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới (năm 2010) điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, đời sống 

nhân dân còn khó khăn. Một bộ phận cán bộ và nhân dân còn chưa hiểu rõ về 
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nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào sự đầu tư của ngân sách nhà nước. 

- Xuất phát điểm về xây dựng nông thôn mới ở các xã còn thấp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, đổi mới phương thức 

sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến v n là sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, 

năng suất, chất lượng, giá trị thấp. 

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ 

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Văn bản của Trung ương 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;  

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020; 

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; 

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng d n thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng d n trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, 

huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

V/v ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực 

thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; Quyết định Số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg; 

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 xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020;  
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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; 

Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/1/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về Ban hành sổ tay hướng d n thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng d n thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Văn bản của tỉnh 

Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng 

đến năm 2020;  

Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 kiên cố hóa kênh mương, bê 

tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà 

văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuân viên trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2016-2020.  

Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 về bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn; 

Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 về mức hỗ trợ xây 

dựng một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn thuộc Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.  

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông 

nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân 

phố gắn với sân thể thao và khuôn viên; một số công trình hạ tầng kinh tế - xã 

hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; 

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng 

đến năm 2020; 

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2010 - 2020, định hướng đến năm 2030; 
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Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới 07 xã điểm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2013-2015;  

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2016-2020”;  

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 phê duyệt Đề án bê tông 

hóa đường giao thông nông thôn;  

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 phê duyệt Đề án kiên cố 

hóa kênh mương;  

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 08/5/2016 phê duyệt Đề án bê tông 

hóa đường giao thông nội đồng; 

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 phê duyệt Đề án xây dựng 

nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 04 Bộ tiêu chí: Xã nông 

thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu m u; thôn nông thôn mới kiểu m u; 

vườn m u nông thôn mới. 

3. Văn bản của thành phố 

Quyết định số 3748/QĐ-CT ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân thành phố 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 08/12/2015 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố (khóa XIX) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 

2020.  

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 
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Hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ 

thể; kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối nông thôn mới khi có thay đổi 

về công tác cán bộ.  

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 250 văn bản để chỉ đạo, điều hành 

và hướng d n thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Các văn bản được ban hành 

đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; các cơ chế, chính sách của tỉnh 

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
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Phần II 

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Cấp uỷ, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn 

lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan tr ng của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Tập 

trung chỉ đạo xây dựng các xã trong lộ trình hoàn thành xây dựng nông thôn 

mới; chú tr ng việc nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong việc chung tay hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Trong từng thời điểm cụ thể và theo giai đoạn, cấp uỷ, chính quyền thành 

phố đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương, đơn vị; ban hành nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch cụ thể để 

thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và giai đoạn. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những hạn chế; đề ra các giải pháp tháo gỡ kịp 

thời; rút ra những bài h c kinh nghiệm đồng thời biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện thống nhất từ thành phố đến 

các thôn, xóm, bảo đảm đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của trung ương, 

của tỉnh để việc thực hiện đạt hiệu quả cao. 

2. Thành lập hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình từ 

thành phố đến các xã 

2.1. Ở thành phố 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ch n xã 

để xây dựng thí điểm mô hình NTM, giai đoạn 2011-2015, thành phố lựa ch n 

xã An Khang để thực hiện chỉ đạo điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ủy 

ban nhân thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố; ban hành Quyết định 

số 01/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố. 
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Trong quá trình thực hiện, do có sự biến động về công tác cán bộ, thành phố đã 

kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo các xã thành 

lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, thành lập Ban 

Phát triển tại các thôn, xóm.  

 Cụ thể hóa Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới các cấp; UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 380/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc thành lập Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành 

viên; tổ chức kiện toàn kịp thời khi có thay đổi cán bộ. 

2.2. Ở xã và cơ sở thôn, xóm 

- Các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dụng nông thôn mới do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; Ban Quản lý xây 

dựng nông thôn mới do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban; Ban giám sát cộng 

đồng do Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm Trưởng ban. Các xã đã bố trí công chức 

Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường theo dõi việc thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Các thôn, xóm thành lập Ban phát triển thôn do Bí thư Chi bộ thôn làm 

Trưởng ban; Ban giám sát cộng đồng cấp thôn do Trưởng Ban công tác Mặt trận 

thôn làm Trưởng ban.  

3. Ban hành các văn bản chỉ đạo và các cơ chế, chính sách để triển 

khai thực hiện 

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan tr ng, 

thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn diện trên tất 

cả các lĩnh vực với sự tham gia của toàn xã hội. Năm 2010, bắt đầu triển khai 

thực hiện Chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo; UBND thành phố đã triển khai kế hoạch về Chương trình xây dựng 

NTM thành phố giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020. 

Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm những kết quả, tồn tại và nguyên 

nhân, sau 05 năm triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, Thành ủy, 

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố phụ trách, chỉ đạo xây dựng NTM tại các xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình, giám sát 

các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn. Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm 
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túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và thành 

phố trong xây dựng NTM. Đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức của cấp 

ủy Đảng, chính quyền các cấp và người dân của thành phố về vai trò, trách 

nhiệm, tầm quan tr ng của việc xây dựng NTM, nhất là vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình. 

Đây là một trong các nội dung, tiêu chí hàng đầu để kiểm điểm, đánh giá kết quả 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị và địa 

phương, cơ sở. 

Đảng ủy - HĐND - UBND các xã đã cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy - 

HĐND - UBND thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố bằng các 

Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM và các Nghị quyết chuyên đề, đồng 

thời lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM, xây dựng các kế hoạch công tác, 

chương trình hành động về xây dựng NTM và phát triển sản xuất, xây dựng và 

ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, đất đai,... Chỉ đạo các thôn xây dựng 

Nghị quyết của chi bộ, quy ước thôn và xây dựng các kế hoạch triển khai xây 

dựng nhà văn hoá, đường làng, ngõ xóm, hệ thống điện chiếu sáng, tiêu thoát 

nước khu dân cư; đường trục chính nội đồng, các kế hoạch phát triển sản xuất 

nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thôn, xóm, 

gia đình văn hóa, ... 

Cùng với cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và xây dựng 

nông thôn mới của tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố đã trình Hội đồng nhân dân 

thành phố một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới như: 

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 24/12/2016 của HĐND thành phố khoá 

XXI về hỗ trợ làm nhà văn hoá thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố quy 

định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang. 

4. Phát động phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác tuyên 

truyền trong xây dựng NTM 

Xác định tuyên truyền, vận động là nội dung quan tr ng trong thực hiện 

Chương trình, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, giới thiệu sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, trách nhiệm và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM. 

Tổ chức các cuộc h p, hội nghị của thành phố, của các tổ chức chính trị - 

xã hội của xã và hội nghị chi bộ thôn, xóm để phổ biến sâu rộng các văn bản, tài 

liệu và những nội dung cơ bản của Chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, 
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đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình 

thức tuyên truyền thông qua thi tìm hiểu xây dựng nông thôn mới, tờ rơi, pano, 

băng rôn, bản tin, phóng sự, duy trì thường xuyên trên sóng phát thanh thành 

phố và hệ thống truyền thanh các xã với chuyên mục “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; treo 200 lượt băng rôn, xây dựng 10 cụm 

cổ động, tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền các hoạt động xây dựng nông 

thôn mới ... Qua đó, đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức của toàn thể cán bộ và 

nhân dân về tầm quan tr ng của công tác xây dựng nông thôn mới, đã vận động 

được các hộ dân hiến đất, hiến ngày công lao động làm đường giao thông nông 

thôn; vận động các hộ dân, doanh nghiệp đóng góp tiền xây, sửa nhà văn hóa 

khu dân cư, làm đường giao thông, đường nội đồng, các công trình phúc lợi của 

thôn, xóm như điện thắp sáng đường nội bộ, vệ sinh đường làng, ngõ xóm,... 

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của 

các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các xã, các tổ chức thành 

viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần 

thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa 

phương. Hưởng ứng phong trào thi đua“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, Ủy ban MTTQ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực xây 

dựng quê hương. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng d n Mặt trận Tổ quốc 

các xã, hướng d n Ban công tác mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên thực 

hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vào các hội 

nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức, 

đoàn thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ thành phố 

Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực d n vệ sinh khu dân 

cư, trồng hoa trên các trục đường xã góp phần làm cảnh quan môi trường xanh, 

sạch, đẹp. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 

giỏi”, vận động hội viên tham gia xây dựng giao thông nội đồng. Hội Cựu chiến 

binh với phong trào “Hội Cựu chiến binh Tuyên Quang chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Tuyên Quang chung 

tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị”...; vận động, giúp đỡ các 

hội viên, đoàn viên sản xuất, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng gia 

đình văn hóa gắn với xây dựng NTM, tích cực h c tập, lao động sáng tạo, xây 

dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường đẩy mạnh phát triển sản xuất. 

Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với MTTQ xã, cấp ủy, chính quyền xã 

tổ chức triển khai tới các ngành, đoàn thể, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, 

xóm trong xã triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện. Qua đó phong 
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trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong m i tầng lớp nhân dân, thu hút 

100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động, góp phần xây 

dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. 

Từ các phong trào chung sức xây dựng NTM, nhận thức của người dân 

được nâng lên, người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện 

chương trình, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ để thực hiện 

Chương trình xây dựng NTM. Tổng kinh phí thực hiện từ nguồn hỗ trợ của 

Trung ương, của tỉnh, thành phố, doanh nghiệp ủng hộ và huy động nhân dân 

đóng góp số tiền là: 501.183,9 triệu đồng; có 63 hộ hiến đất để xây dựng nông 

thôn mới, diện tích 3.145 m
2 

(Thái Long 59 hộ, diện tích 1.620m
2
; Kim Phú 4 

hộ, diện tích 1.525 m
2
). Qua tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, đã có 05 

tập thể, 05 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 34 tập thể và 85 

cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. 

Để góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, Ủy ban 

MTTQ thành phố và các xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân 

dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, tích cực cải 

tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên 

mảnh đất quê hương. Nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo 

được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia 

đình, Ủy ban MTTQ thành phố và các xã, các tổ chức thành viên phối hợp tạo 

m i điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển 

sản xuất kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các xã. 

Cùng với phát triển kinh tế, MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị - xã 

hội và các xã đã vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa, giáo 

dục, y tế, môi trường. Hằng năm, MTTQ xã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội, nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia 

đình văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, không 

vứt rác thải bừa bãi nơi công cộng, thu gom và xử lý rác thải góp phần thực hiện 

tiêu chí môi trường trong khu dân cư.  

Trong phong trào thi đua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội phối hợp với các xã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong 

thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy hiệu quả vai trò của 

Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng; công khai, minh bạch việc 

xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận, nhất là 

việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu 

tư xây dựng cơ bản. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao 
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nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và người dân về tầm quan tr ng, mục đích, ý nghĩa của 

Chương trình xây dựng NTM, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ 

thể của người dân và huy động tổng hợp các nguồn lực trong nhân dân để thực 

hiện Chương trình. 

Phát huy những kết quả đạt được, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn 

thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 

m u. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các xã không 

ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận các thôn, xóm, 

phát huy vai trò của từng thành viên trong hướng d n, giúp đỡ đoàn viên, hội 

viên đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa 

phương. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện 

Chương trình 

Thành phố phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ về điều 

tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng đề án, công tác quy hoạch và quản lý Chương 

trình xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới thành phố, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và 

Ban Phát triển thôn, với 980 lượt người tham gia.  

Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động 

triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao hiệu 

quả đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Tổ chức 39 lớp đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn (trồng nấm, trồng và chăm sóc cây ăn quả, Chăn 

nuôi, Bảo vệ thực vật, sửa chữa máy nông nghiệp) với 878 lượt người tham gia. 

Sau khi được tham gia các lớp đào tạo nghề và tập huấn về tiến bộ khoa h c kỹ 

thuật, các hộ nông dân đã áp dụng vào sản xuất để nâng cao thu nhập, góp phần 

nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại các xã. 

Ủy ban nhân dân thành phố đã cử công chức theo dõi công tác xây dựng 

nông thôn mới của thành phố và các xã, thôn, xóm tham gia 20 lớp tập huấn do 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức, với 377 lượt người tham gia, 

cử 01 cán bộ chuyên môn phụ trách về xây dựng nông thôn mới của thành phố 

tham gia lớp tập huấn do Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tổ 

chức tại tỉnh Hoà Bình. 

6. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố 
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6.1. Về huy động nguồn vốn 

Tổng số vốn đã huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới từ 2010 đến nay là 501.183,9 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới là: 90.254,5 triệu đồng, chiếm 18,6%; 

- Vốn lồng ghép từ Chương trình, dự án: 168.476,3 triệu đồng, chiếm 34,7%; 

- Vốn vay tín dụng: 76.296,4 triệu đồng, chiếm 15,7%; 

- Vốn huy động từ các doanh nghiệp: 39.740,5 triệu đồng, chiếm 7,9%; 

- Vốn nhân dân đóng góp: 126.416,2 triệu đồng, chiếm 26,1%. 

6.2. Về quản lý sử dụng vốn 

Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp đầu tư cho Chương trình xây dựng 

NTM đã được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục 

đích, đúng đối tượng. UBND thành phố đã chỉ đạo các xã tập trung triển khai có 

tr ng tâm, tr ng điểm, trong đó ưu tiên công trình phục vụ phát triển sản xuất, 

dân sinh thiết yếu như: Giao thông, trường h c, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, 

xóm, đầu tư phát triển sản xuất,... 

Việc huy động đóng góp của nhân dân được thực hiện đúng qui định, đảm 

bảo công khai, minh bạch, dân chủ, do người dân tự thảo luận, quyết định đầu tư 

theo quy hoạch dưới sự hướng d n, định hướng của chính quyền địa phương và 

không huy động quá sức dân. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư, sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua Ban Phát triển các 

thôn, Ban giám sát cộng đồng nên đã đảm bảo được sự đồng thuận trong nhân 

dân, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi ở 

các thôn, xóm trên địa bàn thành phố. 

Được sự quan tâm của các cấp, sự đồng thuận, chung tay góp sức của 

nhân dân, thành phố Tuyên Quang đã chủ động tập trung m i nguồn lực để thực 

hiện chương trình, các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí đủ vốn, thanh 

quyết toán theo đúng quy định. Thành phố Tuyên Quang không có nợ đ ng xây 

dựng cơ bản trong quá trình thực hiện Chương trình. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI  

1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 

- Tổng số xã trên địa bàn thành phố: 05. 

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 05/05. 
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- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100% 

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới 

Từ năm 2010 đến nay, thành phố có 05/05 xã được cấp có thẩm quyền 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đã đạt được là sự cố gắng nỗ 

lực của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của các xã là chủ yếu, quan tr ng. 

Các xã đã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để hoàn thành 100% các tiêu chí, 

chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Kết quả thực hiện cụ thể 

như sau: 

2.1. Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
  

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề 

về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Thành 

phố đã hoàn thành và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các phường; quy hoạch chi tiết 

xây dựng trụ sở các xã, phường, các cơ quan, đơn vị; quy hoạch Quảng trường 

trung tâm thành phố; các quy hoạch hoàn vốn dự án BT; điều chỉnh, bãi bỏ các 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không còn phù hợp. Có quy hoạch chung 

xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn; ban hành 

quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy 

hoạch. 

Về quy hoạch tại 05 xã xây dựng nông thôn mới: 

Xác định công tác quy hoạch là điều kiện tiền đề làm cơ sở để xây dựng 

nông thôn mới tại các xã đảm bảo đồng bộ, phát triển bền vững; UBND thành 

phố đã tập trung chỉ đạo các xã tổ chức lập quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn, tiêu chuẩn, trình tự, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng 

địa phương. Kết quả phê duyệt quy hoạch đối với các xã, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND thành phố 

Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã 

An Khang. 

- Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố 

Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án xây dựng xã nông thôn mới xã Tràng Đà. 

- Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố 

Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án xây dựng xã nông thôn mới xã Thái Long. 

- Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố 

Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án xây dựng xã nông thôn mới xã Lưỡng Vượng.  
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- Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND huyện Yên 

Sơn về việc phê duyệt đồ án xây dựng xã nông thôn mới xã Kim Phú (năm 2011, 

xã Kim Phú thuộc thẩm quyền quản lý của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) 

Về công khai các đồ án quy hoạch được phê duyệt: 05/05 xã đã tổ chức 

công khai niêm yết các đồ án quy hoạch được phê duyệt tại trụ sở UBND xã, 

nhà văn hóa xã, thôn, xóm; tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của cấp uỷ, 

chính quyền xã và các thôn, xóm. 

Về ban hành quy chế quản lý quy hoạch: 05/05 xã đã được phê duyệt quy 

chế quản lý quy hoạch tổ chức triển khai xác định, cắm mốc giới quy hoạch ngoài 

thực địa; thực hiện kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 

Căn cứ các đồ án quy hoạch, các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát kết 

quả thực hiện xây dựng các công trình, tổ chức sản xuất theo quy hoạch được 

phê duyệt; đồng thời rà soát, cập nhật việc thực hiện các quy hoạch, các dự án 

đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo 

đồng bộ, thống nhất về quy hoạch. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 01 về Quy hoạch. 

2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

2.2.1. Về giao thông 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tr ng tâm xây dựng hệ thống 

kết cấu hạ tầng. Huy động các nguồn lực, hoàn thành tiêu chí. Kịp thời rà soát, 

bổ sung quy hoạch, phân bổ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp 

lý. Các tuyến đường được bảo trì, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới, tiếp tục đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Phối hợp với nhà đầu tư khảo sát, lập 

phương án thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước và Nhà máy xử lý 

nước thải. Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp với các tuyến đường 

giao thông theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng đường bê tông, cống thoát 

nước tại các khu dân cư theo hình thức“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đến 

nay, các tuyến đường xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng 

được đầu tư xây dựng đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định 22.  

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 02 về giao thông. 

2.2.2. Về thủy lợi
 
 

Thành phố luôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi từng bước 

đáp ứng yêu cầu cấp nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều 

                                           
22

 Giai đoạn 2011-2020, đã thực hiện xây dựng 44,9 km đường trục xã; bê tông hóa 86,034 km đường 

trục thôn, liên thôn; ngõ xóm 90,968 km; đường nội đồng 47,75 km. Sau khi được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, các xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý, vệ sinh môi trường, đảm bảo an 

toàn giao thông.  
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kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động nước tưới trong sản xuất, giảm 

nhẹ thiên tai, kết hợp phát triển giao thông nông thôn góp phần tăng năng suất, 

sản lượng cây trồng và bảo vệ tài sản của nhân dân
23

. Hàng năm, thực hiện kế 

hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, các xã đã tập trung nạo vét kênh mương, xây 

dựng, tu bổ sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nội đồng, giải tỏa, khơi 

thông dòng chảy các tuyến kênh mương. Góp phần đảm bảo diện tích đất trồng 

lúa 2 vụ trên địa bàn thành phố được tưới chủ động đạt 91,6% 

(1.644,231ha/1.800,4ha).  

Để chủ động phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, các xã đã thành lập 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN, phân công các thành viên phụ trách từng nhiệm 

vụ và địa bàn cụ thể; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi; 

xây dựng kế hoạch, phương án PCTT và TKCN; tổ chức quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời Luật PCTT, Luật Đê điều, Nghị định và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác PCTT và TKCN; thường 

xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình 

thiên tai, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai cho người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh thành 

phố và truyền thanh các xã đã truyền tải kịp thời các bản tin, công điện chỉ đạo 

của các cấp về phòng chống thiên tai trong thời điểm diễn ra các đợt bão, lũ, để 

các cấp chính quyền địa phương, cơ sở và người dân chủ động thực hiện; đảm 

bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 03 về thuỷ lợi. 

2.2.3. Về điện  

Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp được thiết kế, đầu tư 

xây dựng đảm bảo theo quy hoạch phát triển điện lực Thành phố và đồng bộ với 

quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, độ ổn 

định cung cấp điện theo quy định và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố theo Quyết định 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 

của Bộ Công Thương. 

Hệ thống điện được xây dựng theo quy hoạch phát triển điện lực, lưới 

điện phân phối xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo để tiết kiệm vốn đầu tư và 

giảm tổn thất điện năng khu vực nông thôn; đồng thời đã hoàn thiện quy hoạch 

hạ tầng điện nông thôn của các xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Lưới điện trung áp và hạ áp đã được phủ kín, thực hiện bàn giao Điện lực thành 
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 Xây mới Trạm bơm Cây Mò xã An Khang; cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hòn Bia xã Tràng Đà, đập 

Công Ích xã Thái Long, đập Phai Thờ và hồ Cầu Bục xã An Khang bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. 

Cải tạo, nâng cấp đập Ông Sỹ xã Thái Long bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Nâng cấp hồ cây c  

xã Lưỡng Vượng.
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phố tiếp nhận để quản lý và bán lẻ đến tận hộ gia đình. An toàn điện được đảm 

bảo, giá điện theo quy định; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được quan tâm. Đã thực hiện việc cải tạo, 

nâng cấp đường dây điện trục thôn, xã và xây dựng mới đường dây trung thế
24

, 

với tổng kinh phí 28.240 triệu đồng. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 04 về điện. 

2.2.4. Về trường học 
 

Các trường có khuôn viên đủ diện tích theo quy định trường chuẩn Quốc 

gia; có đầy đủ phòng h c, phòng h c bộ môn, phòng phục vụ h c tập; phòng hành 

chính quản trị, phòng y tế cơ bản đủ điều kiện phục vụ công tác quản lý, điều 

hành,... có đủ bàn ghế phù hợp với h c sinh, 100% các lớp h c được trang bị bảng 

từ - bảng chống lóa, bàn ghế của giáo viên đủ và đều đạt chuẩn theo quy định.  

Các trường có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy h c theo quy định, nhiều 

trường đã từng bước hiện đại hóa các phòng h c, phòng h c bộ môn: phòng h c 

Ngoại ngữ, phòng h c Tin h c, phòng h c Vật lý, phòng h c Hóa h c... góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Các khu công trình công cộng; hệ thống lưới điện đảm bảo phục vụ hoạt 

động của nhà trường; các nhà trường đều được trang bị đầy đủ máy tính kết nối 

Internet tốc độ cao phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ 

chức các hoạt động dạy và h c, có Website riêng và hoạt động thường xuyên; 

100% các trường có nguồn nước sạch hợp vệ sinh, có hệ thống tiêu thoát nước, 

sân chơi, bãi tập, khu nhà vệ sinh riêng cho h c sinh, cho giáo viên, riêng cho 

nam, nữ đảm bảo theo quy định; khu sân chơi, bãi tập có cây xanh, bóng mát 

đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn... đủ cho 100% h c sinh được h c 

2 buổi/ngày
25

. 
 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 05 về trường h c. 

2.2.5. Về cơ sở vật chất văn hóa  

Thành phố đã triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về xây dựng nhà văn hóa thôn,bản gắn với 

sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 gắn với thực 
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 Số trạm biến áp lắp đặt mới: 20 trạm; số km đường dây trung thế lắp mới: 4,8 km; số trạm thay cũ 

để nâng công suất: 35 trạm; số km đường dây cũ được thay mới: 10,8 km  
 

25
Xây dựng mới trường Mầm non, trường Tiểu h c, trường THCS xã An Khang; trường tiểu h c Sơn 

Lạc, trường tiểu h c Kim Phú, THCS Kim Phú; xây dựng 09 phòng h c trường mầm non Hương Sen, 

nâng cấp, sửa chữa bếp ăn trường tiểu h c xã Tràng Đà; xây dựng nhà Hiệu bộ trường THCS và 

trường Tiểu h c xã Thái Long; xây dựng nhà hiệu bộ và 10 phòng h c trường THCS xã Lưỡng 

Vượng; Xây dựng nhà đa năng tại các xã An Khang, Lưỡng Vượng và Tràng Đà.
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hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
26

. 

Các thiết chế văn hóa, thể thao đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu 

quả, tạo điều kiện để m i tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần, thể chất, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chú tr ng đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động, tổ chức quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao phát huy 

tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng 

đồng đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển văn hóa; đồng thời làm nhiệm vụ 

tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tạo nền tảng vững chắc 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 100% các thôn, xóm 

có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo theo quy định 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hoá. 

2.2.6. Về cơ sở hạ tầng và thương mại nông thôn 
 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội hàng năm tăng trên 12%/năm. Tạo điều kiện để 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống chợ trên 

địa bàn, mang lại hiệu quả kinh tế, vừa làm tăng nguồn thu ngân sách địa 

phương và là nơi trao đổi phục vụ thiết thực nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
27

. 

Đồng thời tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ 

tầng tại các khu, điểm dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn kinh tế, 

tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chú tr ng, tạo điều kiện phát triển 

một số ngành dịch vụ ăn, nghỉ, vận tải, tài chính... 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 07 về cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn. 

2.2.7. Về thông tin và truyền thông 

Mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố tiếp tục phát 

triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, dung lượng và mở rộng phục vụ đến nông 

thôn, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của 

tỉnh. 100% số thôn, xóm có dịch vụ điện thoại và internet băng thông rộng. 

                                           
26 
Xây dựng mới sân thể thao trung tâm xã Lưỡng Vượng, An Khang. Xây mới, cải tạo nâng cấp 41 

nhà văn hóa thôn (Lưỡng Vượng: Xây mới 04 nhà, cải tạo nâng cấp 01 nhà; Thái Long: Xây mới 10 

nhà, Kim Phú cải tạo và xây mới 26 nhà). Xây dựng 07 sân, hàng rào nhà văn hóa thôn, xã Thái Long. 

Xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm xã: Thái Long, Tràng Đà, Kim Phú.
 

27
 Nâng cấp, cải tạo chợ Ruộc xã An Khang.  
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Hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, xóm đã được quan tâm đầu tư, xây 

dựng mới với quy mô bao gồm các trạm phát trung tâm xã kết nối với các cụm 

loa tại thôn, xóm. Các đài truyền thanh xã đã phát huy được vai trò phục vụ 

công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ và Chính quyền 

xã, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đến với nhân dân trên địa bàn. 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành: 100% số xã có 

mạng nội bộ và được kết nối Internet; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy 

tính phục vụ cho công việc; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được áp dụng.  

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông. 

2.2.8. Về nhà ở dân cư  

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Quyết định 

số 33/2015/QĐ- TTg ngày 10/8/015, Quyết định số 33/2019/QĐ- TTg ngày 

14/11/019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 

nghèo, kết hợp huy động các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để sửa 

chữa, xây mới nhà ở đối các hộ nghèo, đồng thời khuyến khích, vận động nhân 

dân chủ động nâng cấp, sửa chữa nhà ở đạt chuẩn trên địa bàn các xã đảm bảo 

an toàn, bền vững
28

.  

Sau khi đạt chuẩn tiêu chí, các xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ, kêu g i các 

nhà hảo tâm hỗ trợ tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà ở cho các hộ nghèo để duy trì, 

củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư theo quy định. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư. 

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

2.3.1. Về thu nhập 

Cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến xã đã tập trung chỉ đạo, thực 

hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa m i nguồn lực nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế triển khai thực hiện các 

dự án phát triển sản xuất trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,... từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho 

người dân nông thôn.  

                                           
28
Đã xóa được 267 nhà tạm, dột nát (Thái Long 11 nhà;Tràng Đà 185 nhà; Lưỡng Vượng 29 nhà, Kim Phú 

42 nhà). 
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Kết quả: Đến tháng 6/2020, thu nhập bình quân đầu người tại 05 xã đạt 

bình quân trên 40 triệu đồng/người/năm
29

, 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về 

thu nhập.  

2.3.2. Về hộ nghèo  

Với nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng 

được bảo đảm tốt hơn, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các chính sách và giải pháp giảm 

nghèo được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã luôn quan 

tâm triển khai đồng bộ. Tập trung thực hiện các giải pháp giúp đỡ hộ nghèo phát 

triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo đảm 

chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm, giảm thiểu tỷ lệ hộ cận nghèo và tái nghèo; đã 

xóa 554 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,63% năm 2015 xuống còn 0,66% 

năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra
30

.  

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. 

2.3.3. Về lao động có việc làm  

Làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện v ng của người 

lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phối hợp tổ 

chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tập trung vào những ngành 

nghề phù hợp như: Chăn nuôi, trồng tr t, chế biến thực phẩm...; phối hợp tổ chức 

các phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và giới 

thiệu, đưa lao động đi làm việc ở các nhà máy, các khu công nghiệp trong nước 

có thị trường lao động ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ đó 

góp phần nâng cao trình độ nhận thức của người lao động nông thôn, từng bước 

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động 

phi nông nghiệp. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ 

tuổi lao động có khả năng tham gia lao động trên 90%
31

. 

 Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 12 về lao động có việc làm. 

 

                                           
29
Đến tháng 6/2019, thu nhập bình quân đầu người/năm của 05 xã đều đạt trên mức quy định năm 

2020, cụ thể: Xã An Khang 40,32 triệu đồng; xã Lưỡng Vượng 40,10 triệu đồng; xã Thái Long 43,10 

triệu đồng; xã Tràng Đà 44,82 triệu đồng; Kim Phú 40,28 triệu đồng.  
30

 Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 05 xã giảm còn: Xã An Khang 1,42%; xã Lưỡng 

Vượng 0,91%; xã Thái Long 2,5%; xã Tràng Đà 0,43%; Kim Phú 3,3%. (tỷ lệ hộ nghèo/số hộ dân 

được thống kê  vào thời điểm 31/12/2019) 
31
Số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động: Xã An Khang 98,7%; 

xã Lưỡng Vượng 97%; xã Thái Long 91%; xã Tràng Đà 95,4%; Xã Kim Phú 92%.  
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2.3.4. Về tổ chức sản xuất 32 

Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 

113/KH-UBND ngày 24/11/2016 thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 

22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông 

nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo 

về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Định hướng những cây trồng, vật nuôi chủ 

yếu và giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã, các cơ quan chuyên môn tổ 

chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các xã lựa ch n xây dựng ít nhất 01 mô hình 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, tạo sự chuyển 

biến rõ nét trong phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương để nâng cao 

thu nhập cho người dân. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, 

chính sách của trung ương, của tỉnh về khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn, chính sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và 

các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nội đồng, các công trình thủy lợi... 

phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Thành phố đã mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động nông thôn với 

hình thức đa dạng các loại hình ngành nghề thích hợp góp phần nâng cao trình 

độ nhận thức của người lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động phi nông nghiệp; hỗ 

trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách vay vốn để phát triển ngành 

nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động.  

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất hàng hóa gắn 

với xây dựng nông thôn mới. Chú tr ng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; mô hình nuôi 

cá lồng trên sông, trên hồ ngày càng phát triển, tăng dần tỷ tr ng nuôi cá đặc 

sản; xây dựng 173 mô hình cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa có hiệu quả 

kinh tế cao; đăng ký hoàn thành 07 nhãn hiệu hàng hóa, đang xây dựng 03 nhãn 

hiệu hàng hóa.  

Lựa ch n sản phẩm mật ong là sản phẩm chủ lực của thành phố; tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, từng bước hình thành liên kết phát 

triển thị trường tiêu thụ giữa các doanh nghiệp và người dân trong bao tiêu sản 

phẩm. Bên cạnh chuỗi mật ong, các xã đã phát triển được một số sản phẩm nông 

                                           
32 
Phát triển chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Bưởi Thái Long, chuỗi sản xuất Mật ong An 

Khang, chuỗi sản xuất cá xã Tràng Đà, chuỗi sản xuất sản phẩm Ổi xã Kim Phú. 
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sản từng bước hình thành liên kết theo chuỗi giá trị, như: Sản phẩm hồng, xã 

Tràng Đà; phát triển trồng cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc, xã Lưỡng 

Vượng; sản phẩm bưởi, xã Thái Long; sản phẩm ổi, gạo, mỳ, xã Kim Phú, mô 

hình gà đỏ Đồng Dầy, xã An Khang.. 

Thực hiện có hiệu quả mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012, đến nay có 11/11 Hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp. Sau khi 

chuyển đổi các HTX đã đi vào hoạt động theo cơ chế mới và từng bước thể hiện 

vai trò của mình trong điều hành sản xuất và thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ 

sản xuất như: Dịch vụ làm đất, dịch vụ cung ứng giống vật tư, dịch vụ thủy lợi... 

Đồng thời chú tr ng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều 

ngành nghề đa dạng: Trồng các loại cây lâu năm, hàng năm, ăn quả, có hạt chứa 

dầu, dược liệu, hương liệu, gia vị; trồng rau, đậu các loại, hoa và dịch vụ sau thu 

hoạch; chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất giống gia súc, gia cầm, nuôi cá 

lồng, sản xuất cá giống, mua bán mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, bán ong 

giống,...  

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. 

2.4. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường 

2.4.1. Về giáo dục và đào tạo 

Trong những năm qua, ngành giáo dục của thành phố phát triển toàn diện, 

chất lượng giáo dục đạt được những kết quả tích cực, ổn định vững chắc và từng 

bước được nâng cao; hàng năm, tỷ lệ điểm bình quân 3 môn thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT của thành phố luôn trong tốp đầu của tỉnh; cơ sở vật chất trang 

thiết bị trường h c thường xuyên được đầu tư nâng cấp theo hướng kiên cố hóa, 

chuẩn hóa. Công tác quản lý, chỉ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, cách 

đánh giá h c sinh đi vào nền nếp; duy trì hoạt động hiệu quả của Trung tâm h c 

tập cộng đồng tại các xã. 

Công tác khuyến h c, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục luôn được quan tâm 

đạt kết quả tốt. Đến nay, nhiều quỹ khuyến h c đã hoạt động hiệu quả, số vốn 

quỹ lớn, động viên kịp thời phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; Quỹ khuyến 

h c của các xã đã kịp thời động viên, tạo cơ hội cho những h c sinh có hoàn 

cảnh khó khăn được vững bước đến trường  

Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng 

cao. Duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục tiểu h c, THCS và xóa mù chữ. Triển khai và thực hiện 

có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh về huy động trẻ đi nhà trẻ và khuyến khích 

phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo. 
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2.4.2. Về y tế 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đầu tư trang thiết bị đối với các 

trạm y tế, tạo điều kiện thành lập bệnh viện, phòng khám tư nhân. Các cơ sở y tế 

đã tích cực giám sát công tác phòng dịch, khám bệnh cho nhân dân; công tác 

kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường. Tập trung các 

biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm, ăn uống trên địa bàn thành phố. 

Công tác tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế được chú 

tr ng, đến hết năm 2019 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,9%
33

. 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng năm 2011 chiếm 

12,21%; năm 2019 là 9,70 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp 

còi năm 2011 là 24,26%; năm 2019 là 19,80%
34
. Tăng cường tuyên truyền trực 

tiếp cho bà mẹ có thai và cho con bú, thay đổi nhận thức và hành vi, tạo các điều 

kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em. 05/05 xã đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hàng năm, ngành y tế thành phố đã thành lập đoàn 

kiểm tra giám sát, đánh giá chấm điểm đối với các xã. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về y tế. 

2.4.3. Về văn hóa 

Thành phố và các xã đã triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hoá. Việc thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích 

cực. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát vào các 

sự kiện quan tr ng, các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày 

Lễ, hội diễn ra rộng khắp, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân 

dân; phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo 

nhân dân tham gia. 

Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tr ng tâm là 

xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới trên địa bàn thành phố, cũng như 5 xã được triển khai tích cực và đạt 

hiệu quả. 

                                           
33
05/05 xã đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó: An Khang: 4.067/4.236 người dân, đạt 

96%; Tràng Đà: 5.222/5.500 người dân, đạt 95%; Lưỡng Vượng 7057/7583 người dân, đạt 93,1%; Thái 

Long 3.582/3.866 người dân, đạt 92,6%; Kim Phú 13.772/14.818 người dân, đạt 92,9%. 
34
Trong đó: xã An Khang: 19,8%; xã Tràng Đà: 18,7%; xã Lưỡng Vượng: 19,25%; xã Thái Long: 

19,5%; xã Kim Phú: 23,1%. 



31 

 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hoá. 

2.4.4. Về môi trường và an toàn thực phẩm 
35

 

Trong thời gian qua, các xã luôn duy trì và phát triển cây xanh trồng tại 

các tuyến đường, các khu dân cư, trường h c nhằm tạo môi trường trong lành và 

tạo mỹ quan đô thị. Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, 

chất thải rắn bừa bãi. Đặc biệt, từ năm 2015, thành phố phát động phong trào 

“Chủ nhật xanh sạch đẹp”, “thứ bảy tình nguyện” được nhân dân đồng tình ủng 

hộ. Từ đó, các tuyến đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, các khu vực 

công cộng được vệ sinh thường xuyên, hình thành các tuyến đường, đoạn đường 

“An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”, với trên 5.200 m đường hoa d c các trục 

đường xã, đường thôn và liên thôn. Qua đó các tuyến đường giao thông nông 

thôn chính đã hình thành tuyến đường hoa, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn 

mới, bộ mặt nông thôn được nâng lên rõ rệt.  

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về 

bảo vệ môi trường. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố thực hiện việc cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hoặc ký cam kết đảm 

bảo an toàn thực phẩm với UBND cấp xã, thành phố và cơ quan quản lý an toàn 

thực phẩm cấp tỉnh theo quy định. 

Các nghĩa trang được xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, công tác 

mai táng, cát táng được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang. Đối với một số trường hợp trước đây người dân chôn cất chưa phù 

hợp với quy hoạch đã chủ động xin cải táng chuyển về chôn cất tại nghĩa trang. 

UBND xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân thực hiện việc chôn cất 

người thân qua đời theo phong tục, tập quán, phù hợp với nếp sống văn minh 

hiện đại. 

Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn và nước thải khu dân 

cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 

05/05 xã được thu gom rác thải tập trung và xử lý tại bãi rác của thành phố; khối 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh do Công ty Cổ phần môi trường đô thị thu 

gom và xử lý. 

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trong tiêu chí như sau: 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định: 100% hộ dân 

                                           
35

Xây dựng 741 công trình hợp vệ sinh (Thái Long 40 công trình, Lưỡng Vượng 78 công trình, Tràng 

Đà 101 công trình, An Khang 45 công trình, Kim Phú 467 công trình). Các xã đã xây dựng điểm tập 

kết rác và mua xe thu gom rác. Xây dựng nghĩa trang thôn 6, thôn 1 xã Lưỡng Vượng và nghĩa trang 

thôn Hòa Mục xã Thái Long.  
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của 05/05 xã được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia . 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định 

về bảo vệ môi trường: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: 05/05 xã 

đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch:  

+ Có vị trí nghĩa trang phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

+ Đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về công trình 

nghĩa trang: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

+ Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang; tổ chức vệ sinh môi 

trường sau hung táng, cát táng; các nghĩa trang đã được phân định ranh giới và 

cơ bản đã đầu tư xây dựng tường bao hoặc trồng cây xanh xung quanh: 05/05 xã 

đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 

xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 05/05 xã đạt chuẩn chỉ tiêu. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn 

thực phẩm. 

2.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và gìn 

giữ an ninh, trật tự xã hội 

2.5.1. Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

Các xã có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị: Tổ chức Đảng, chính 

quyền, tổ chức chính trị - xã hội được đầy đủ từ thành phố đến thôn, xóm. Hàng 

năm, Đảng bộ, chính quyền từ thành phố đến xã đạt danh hiệu “Trong sạch, vững 

mạnh”, các tổ chức chính trị - xã hội đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.  

Công tác cán bộ luôn được thành phố quan tâm và chú tr ng. Hàng năm 

đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở 

nhu cầu thực tế của từng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch, chuẩn 

hóa, củng cố nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Bên cạnh công 
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tác chuẩn hóa về chuyên môn và lý luận chính trị, thành phố chú tr ng bồi 

dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ 

chốt cấp xã. Ngoài ra cán bộ, công chức cấp xã còn được bồi dưỡng lý luận 

chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành để có đủ năng 

lực năng trình độ theo quy định. 

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và 

các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và 

nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật cho người dân.  

Về tiếp cận pháp luật: Việc thi hành hiến pháp, pháp luật; ban hành văn 

bản QPPL, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên được các xã triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Thực hiện các thủ tục hành chính đúng 

trình tự, công khai đầy đủ, đúng thời hạn quy định, đảm bảo sự hài lòng của 

người dân về chất lượng, thái độ phục vụ. Triển khai các hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú. 100% các xã đều có tủ sách pháp luật cung cấp đầy đủ thông tin 

pháp luật, hằng năm được bổ sung các đầu sách pháp luật. Hòa giải ở cơ sở được 

thực hiện tốt, hàng năm tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90% trở lên. Thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Chỉ thị số 16/2016/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân 

trong m i lĩnh vực. 

Về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực: Công tác bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương 

trong các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội luôn được chú tr ng và quan 

tâm. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các xã chiếm từ 15% trở lên. Hàng năm, 

cán bộ nữ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

được hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước.  

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật. 

2.5.2. Tiêu chí quốc phòng và an ninh
  

Hàng năm Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết, 

Chỉ thị về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương. Đảng ủy, UBND các xã 

đã bám sát tình hình của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện các nghị 

quyết, kế hoạch về công tác an ninh, quốc phòng tại cơ sở. Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố, Công an thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế 

hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự. 
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Lực lượng dân quân tự vệ các xã được xây dựng đủ số lượng, đảm bảo 

chất lượng, huấn luyện, hoạt động theo đúng Luật Dân quân tự vệ và Thông tư 

số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng về hướng d n một số 

điều của Luật Dân quân tự vệ. Đội ngũ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường 

xuyên được kiện toàn, được đào tạo theo Chương trình Trung cấp, Cao đẳng 

quân sự, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa 

phương trong tình hình mới. Công tác tuyển ch n, g i công dân nhập ngũ thực 

hiện đúng, đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển ch n g i công dân nhập 

ngũ hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công khai, công 

bằng, đúng luật, không có khiếu kiện. Công tác diễn tập phòng chống thiên tai, 

tìn kiếm cứu nạn; chiến đấu phòng thủ của các xã trong thành phố thực hiện theo 

Quyết định của UBND thành phố giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ 

khí trang bị, phương tiện, sát với tình hình thực tế từng địa phương. 05/05 xã 

thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách đúng quy trình và đúng thẩm 

quyền không để xảy ra khiếu kiện. 05/05 xã thực hiện quản lý sử dụng, bảo 

quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, 

động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các mô hình quần 

chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được duy trì, thành lập, hoạt 

động có hiệu quả, nâng cao ý thức và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Hàng năm, Công an thành phố đã tham mưu với cấp ủy chính quyền thành 

phố các Nghị quyết, Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự, 

gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do 

thành phố phát động. Thường xuyên phối hợp, hướng d n Công an các xã tham 

mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, chỉ đạo, tổ chức rà soát, sơ, tổng kết, 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT để xây dựng, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến cho phù hợp. Bao gồm mô hình “thôn không 

ma túy”, “thôn ngăn chặn và đẩy lùi ma túy”, “thôn ngăn chặn và đẩy lùi ma túy 

- tệ nạn xã hội”, “thôn không tệ nạn xã hội”, “thôn không ma túy, không tệ nạn 

xã hội”, “tổ tự quản về ANTT- phòng chống tệ nạn xã hội”, ... 

Trong những năm qua, trên địa bàn 5 xã, tình hình an ninh trật tự được 

giữ vững và ổn định; không xảy ra các hoạt động chống phá; truyền đạo trái 

pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp trái pháp luật; không có tụ 

điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã 

hội; các vụ phạm pháp hình sự giảm dần trong những năm gần đây, tội phạm và 

vi phạm hành chính về ma túy được kiềm chế. Lực lượng dân quân xã được xây 
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dựng bảo đảm chất lượng về chính trị, có số lượng và cơ cấu hợp lý, là lực 

lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ với Công an xã sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ 

bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. 

Kết quả: 05/05 xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những 

năm qua đã được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã quán triệt và 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Với sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân, 

với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp theo phương châm “Nhân dân làm, 

Nhà nước hỗ trợ”, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan tr ng: Diện 

mạo nông thôn được đổi mới toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; 

sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát 

triển, giữ vững vai trò chủ đạo, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân...; 

các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy; nếp sống văn hóa được 

hình thành, môi trường cảnh quan được chỉnh trang, bảo vệ; quốc phòng, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Chất lượng thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới chưa 

cao, 4/5 xã chưa đủ điều kiện đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới 

nâng cao để tiến tới xã nông thôn mới kiểu m u; việc chỉ đạo, điều hành chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất có lúc còn lúng túng. 

- Việc cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn được quan tâm thực hiện, 

tuy nhiên chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, chưa hình thành được mô hình thôn 

m u, vườn m u... 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

- Cấp ủy, chính quyền, người dân ở một số địa phương những năm đầu 

thực hiện Chương trình xây dựng NTM chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý 

nghĩa, nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM, thiếu chủ động, sáng 

tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với các xã có lúc , có 

nơi chưa chặt chẽ. 
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IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Một là, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ 

thành phố đến cơ sở là hết sức quan tr ng trong xây dựng nông thôn mới. Muốn 

thực hiện có kết quả tốt phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ 

thể, chủ động, sáng tạo, nhất là vai trò, trách nhiệm tổ chức chỉ đạo cách làm 

nông thôn mới của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp và của Ban 

chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự quan tâm của 

toàn xã hội đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Hai là, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tính 

chủ động và sáng tạo của người dân. Trong tuyên truyền luôn nhất quán quan 

điểm đề cao vai trò chủ thể của người dân, xây dựng nông thôn mới với phương 

châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, nhà nước định 

hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn xóm làm địa bàn chỉ 

đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới”. 

Ba là, trong quá trình thực hiện phải tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, 

công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới các lĩnh vực thiết yếu, vai trò thiết 

thực của người dân trong việc quyết định lựa ch n nội dung, quản lý, giám sát 

việc thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

hưởng thụ”. 

Bốn là, trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đề ra để có sự điều chỉnh và có giải 

pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác tổng kết, sơ kết, 

thi đua, khen thưởng để động viên, nhân rộng kịp thời các địa phương, cơ sở làm 

tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình; thông qua đó phát 

hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm sáng tạo. 

Năm là, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới 

theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham 

gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách là cần 

thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người 

dân thảo luận dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, 

minh bạch. Chú tr ng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây 

dựng nông thôn mới. 

V. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG 

THÔN MỚI CỦA THÀNH PHỐ  

1. Quan điểm 

Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là 

nhiệm vụ chính trị tr ng tâm, thường xuyên, lâu dài của Đảng bộ và chính quyền 
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thành phố, vì vậy phải tiếp tục, thường xuyên huy động và phát huy được sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. 

Tập trung đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Tuyên 

Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng nông thôn mới gắn với 

đô thị hóa. Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn 

mới, trong đó ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập và môi trường,.... 

Tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ 

trợ; người dân là chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ 

thực hiện; lấy thôn xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn 

mới”. Triển khai với lộ trình hợp lý, thực hiện từng bước vững chắc, không huy 

động quá sức dân. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

Nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu xây 

dựng xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu m u, 

xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. 

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, dịch vụ; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đảm 

bảo an toàn thực phẩm; rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa thành thị và 

nông thôn. 

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

Phấn đấu 05/05 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 02 

xã (Kim Phú, Tràng Đà) hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu m u theo 

Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. 

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 

3.1. Về quy hoạch  

Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch đã được phê 

duyệt; thường xuyên cập nhật, bổ sung quy hoạch mới để đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất, kết nối giữa quy hoạch thành phố, tỉnh, Trung ương. 

3.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội 

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức 

đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của 
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tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao 

thông, thoát nước, ... Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư. Thực hiện phê 

duyệt chủ trương đầu tư theo đúng nguyên tắc về nguồn vốn, không để phát sinh 

nợ xây dựng cơ bản. 

Tiếp tục đầu tư và tổ chức tốt công tác quản lý hệ thống thủy lợi, giao 

thông nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai. 

Hoàn thiện các công trình cơ sở vật chất, trang thiết bị trường h c, trạm y tế, nhà 

văn hoá xã đáp ứng nhu cầu thiết yếu về h c tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt 

văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

3.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất 

Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ, chất lượng cơ giới 

hóa trong sản xuất. Chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết ứng 

dụng các tiến bộ khoa h c kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện có hiệu quả Chương 

trình "mỗi xã một sản phẩm", tập trung phát triển sản phẩm đặc thù của địa 

phương: Hồng Tràng Đà; gạo, mỳ Kim Phú; nhãn An khang; bưởi Thái Long. 

Đảm bảo hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác 

xã, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điều lệ hợp tác xã, gắn liên kết sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đảm bảo bền vững. 

Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến 

đổi khí hậu; mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã kiểu mới thực hiện liên kết sản xuất 

hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã NTM kiểu m u cao hơn 1,5 lần 

so với mức quy định hàng năm về đánh giá đạt chuẩn tiêu chí thu nhập. Không 

có hộ nghèo, trừ trường hợp bảo trợ xã hội theo quy định hoặc bị tai nạn rủi ro 

bất khả kháng, bệnh hiểm nghèo. 

3.4. Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường 

Giáo dục, đào tạo: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, tạo 

bước chuyển mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo. Tích cực đổi mới phương pháp dạy 

và h c, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan. 

Nâng cao giáo dục toàn diện, chú tr ng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng 

sống cho h c sinh; quan tâm giáo dục mũi nh n, nhất là trong các kỳ thi h c 

sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Quan tâm đâu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các 

trường h c theo chuẩn quốc gia. Tăng cường an ninh, an toàn trong trường, lớp 

h c; xây dựng văn hóa h c đường, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình 

và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo; đổi 



39 

 

mới hoạt động hướng nghiệp và định hướng phân luồng h c sinh; khuyến khích 

các hoạt động khuyến h c, khuyến tài và xây dựng xã hội h c tập. 

Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Chú tr ng và nâng cao hơn nữa chất 

lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến y tế; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo 

số lượng, chất lượng và cơ cấu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 

nhân dân. Củng cố hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng; chủ động kiểm soát, 

phòng, chống dịch bệnh, không dịch bệnh lớn xảy ra. Triển khai có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu về y tế; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho các Trạm y tế. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của các cơ 

sở hành nghề y, dược tư nhân, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử lý 

nghiêm vi phạm. Thúc đẩy xã hội hóa, tạo điều kiện y tế tư nhân phát triển. Tích 

cực các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chính 

sách dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thay thế, ổn 

định quy mô dân số. 

Văn hóa, thông tin, thể thao: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững”. Chú tr ng và làm tốt công tác 

tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa đô thị để nâng cao ý thức của người 

dân về giữ gìn trật tự, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông 

và nếp sống văn hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, tr ng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, 

tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đổi mới nội 

dung, hình thức thông tin tuyên truyền; phát triển và nâng cao chất lượng các 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Tăng cường thực 

hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Tích cực huy động các nguồn 

lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố phát triển các 

thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất cho văn hóa, thể dục, thể thao. 

Lao động, việc làm: Triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm; chú tr ng đào tạo nghề lao động nông thôn, lao động thuộc 

hộ gia đình bị thu hồi đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động 

tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền. Đẩy mạnh 

thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, khuyến khích hộ 

nghèo, hộ cận nghèo chủ động tiếp cận các cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh 

để vươn lên thoát nghèo. 

Môi trường: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và nhân dân về bảo vệ môi trường. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả 
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các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường, nguồn xả thải tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở 

sản xuất và các làng nghề; xử lý nghiêm những vi phạm gây ô nhiễm môi trường 

theo thẩm quyền. Tiếp tục củng cố và tổ chức vận hành ổn định hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

3.5. Về xây dựng hệ thống chính trị 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể từ thành phố đến xã, khu dân cư, thường xuyên đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội; phát huy dân chủ cơ sở 

để người dân tham gia các hoạt động trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu 

lực, hiệu quả và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy tinh g n, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. 

Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch cải cách hành chính, nhất là cải cách 

thủ tục hành chính. Duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế một cửa, một của liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thực hiện các thủ 

tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin,thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, mở rộng thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác quốc phòng 

- an ninh và khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng 

cố quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

cháy nổ; chủ động phối hợp lực lượng công an giải quyết kịp thời, hiệu quả các 

tình huống đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác 

huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng 

thủ các phường, xã. 

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy 

mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự, 

an toàn xã hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng công an trong sạch, 

vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an 
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ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện tốt mô hình tự quản ở cơ sở. Tập trung đấu tranh, 

đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trân tr ng báo cáo kết quả xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn thành phố./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

- Thường trực Thành ủy  

- Thường trực HĐND thành phố      (Báo cáo);  
- Chủ tịch UBND thành phố 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 

- PCT UBND thành phố phụ trách khối KT; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Chuyên viên KT; 

- Lưu: VT  

 

 



Trang số: 1

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2020 

Xã Tràng Đà
Xã Lưỡng 

Vượng
Xã An Khang Xã Kim Phú Xã Thái Long Kết quả chung Đánh giá

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và 

được công bố công khai đúng thời hạn 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng 

xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Giao thông

2.1. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến 

đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm 

bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

100%
8,1/8,1 km,

đạt 100%

 3,9/3.9 km,

đạt 100%. 

13,8/13,8 km, 

đạt 100%

15/15 km

đạt 100%

 3,6/3,6 km,

 đạt 100%
44,9 100%

2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít 

nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm.

HD (50%)
23,144/23,817 

km, đạt 97,1%

9,79/ 9,79 

km, đạt 100%.

27,89/27,89 

km, đạt 100%

11,41/18,58 

km, đạt 61,4%

 13,8/13,8

km, đạt 100%

86,034/93,88 

km
91,6%

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa 

mưa.
HD (50%)

4,324/4,325 km 

đạt 100%

27,054/28,38 

km, đạt tỷ lệ 

95,33%.

15,3/15,3 km 

đạt 100%

24,79/28,78 

km đạt 87,05%

 19,5/19,5 km

 đạt 100 %

90,968/96,285

km
94,5%

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận 

chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
HD (50%)

1,3/1,87 km 

đạt 70%

2,8/2,8 km, đạt  

 100%.

9,5/12,26 đạt 

77,5%

18,21/30,81 

km đạt 59,11%

 8,65/11,04 km 

đạt 78,35 %

40,46/58,78

km
68,80%

Thủy lợi
3.1. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới và tiêu 

nước chủ động.

 Tưới chủ động  

80% DT 2 lúa

138/142,6

ha, đạt 97%

259,5/322,0 

ha, đạt 80,06%

 206,031/213

 ha, đạt 96,7%

893,5/941,8

ha, đạt 94,9%

  149,2/181

 ha, đạt 82,4%

1.646,231/1.800,4 

ha
91,40%

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và 

theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt đạt đạt đạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các 

nguồn
>=95%

  1.539/1.539 

hộ đạt 100%

1846/1846 

hộ đạt 100%

1067/1077

 hộ đạt 99,1% 

3793/3845 

hộ đạt 98,6%

 857/902

 hộ đạt 95% 

9102/9209 

hộ
98,8

5 Trường học

5.1. Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy 

học đạt chuẩn quốc gia

>=70%
3/4 trường, 

đạt 75%

2/3 trường

đạt 70%

 3/3 trường 

đạt 100%

3/4 trường đạt 

≥75%

 2/3 trường 

đạt 70%

13/17

trường
76,5

Tiêu chí

(Theo QĐ 1980 

của CP)

Nội dung đánh giá

2

1

Quy hoạch và 

thực hiện quy 

hoạch

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

3

4 Điện



Trang số: 2

Xã Tràng Đà
Xã Lưỡng 

Vượng
Xã An Khang Xã Kim Phú Xã Thái Long Kết quả chung Đánh giá

Tiêu chí

(Theo QĐ 1980 

của CP)

Nội dung đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Cơ sở vật 

chất văn hóa

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân 

thể thao đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao 

của toàn xã.

HD (đạt) Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao đáp ứng yêu 

cầu sinh hoạt của trẻ em và người cao tuổi.
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
100%

 9/9 xóm, đạt 

100%

11/11 thôn đạt 

100%

 9/9 thôn đạt 

100%

28/28 thôn  đạt 

100%
 5/5 thôn 62/62 100%

Cơ sở hạ 

tầng thương 

mại nông thôn

Đáp ứng một trong hai nội dung sau:

7.1. Có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, đạt chuẩn theo quy định.
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

7.2. Có cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn, bao gồm: Siêu thị 

mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tổng hợp đạt 

chuẩn theo quy định.

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính. Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet. Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.3. Xã có đài truyền thanh và ít nhất có 2/3 số thôn trong 

xã có hệ thống loa phát thanh.
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, điều hành.
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

9.1. Không có nhà tạm, dột nát Không Không Không Không Không Không Không Đạt

9.2. Tỷ lệ (75%) hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng >=75%
1529/1539 hộ 

đạt 99%

1755/1846 hộ 

đạt 95%

1067/1077 hộ 

đạt 98,5%

3268/3.845hộ 

đạt 85%

 892/902 hộ 

đạt 98,8%

 8511/9209 đạt 

92,4% 
Đạt

10 Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu 

đồng/người)
>=36 trđ 44,82 triệu 40,1 triệu 40,32 triệu  40,28 triệu 43,1 triệu 41,26 triệu Đạt

11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 <=12% 0,43% 0,91% 1,42% 3,30% 2,5% Đạt Đạt

12
Lao động việc 

làm

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao 

động có khả năng tham gia lao động
>= 90 % 95,4% 97% 98,7% 92% 91% Đạt Đạt

7

6

8

9 Nhà ở dân cư

Thông tin và 

Truyền thông



Trang số: 3

Xã Tràng Đà
Xã Lưỡng 

Vượng
Xã An Khang Xã Kim Phú Xã Thái Long Kết quả chung Đánh giá

Tiêu chí

(Theo QĐ 1980 

của CP)

Nội dung đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tổ chức sản 

xuất 

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của 

Luật Hợp tác xã năm 2012
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Giáo dục và 

Đào tạo

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù 

chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp 

tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
>=70%

258/275 học 

sinh, đạt 93,8%

330/356 học 

sinh đạt 100%

221/232 học 

sinh đạt 92,3%

587/654, đạt 

89,8%

168/183, đạt 

91,8%

1.564/1.700 đạt 

92%
Đạt

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo >=25%
 2065/3038  

đạt 68% 

1838/3996 đạt 

46%

1694/2657 đạt 

63,8%

 5536/8339 đạt 

66,4% 

1200/2863 đạt 

42 %

 12333/20893 

đạt 59,03 
Đạt

Y tế 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế >=85%

5222/5654 

người đạt 

92.3%

7057/7676 

người đạt 

92.0%

4067/4258 

người đạt 

95.5%

13772/14360 

người đạt 

95,9%

3.582/3.855 

người

đạt 92,9%

33700/35803

người 

đạt 94,1%

Đạt

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp 

còi (chiều cao theo tuổi)
<=26,7 18,7 19,3% 19,8% 23,1% 19,5% Đạt Đạt

16 Văn hóa Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định Đạt (>70%) 9/9 xóm
11/11 thôn đạt 

100%

8/9 thôn  đạt 

88,8 %

28/28 thôn đạt 

100%

5/5 thôn  đạt 

100 %

61/62 

ạt 98,4%
Đạt

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 

sạch theo quy định
>=90%; >=50%

1539/1539 hộ 

đạt 100%

 1.822/1.846 

hộ đạt 96,6%; 

 1,071/1077 

hộ  đạt 99,4%

3712/3845 hộ 

đạt 96,5%

 885/902 hộ  

đạt 97,6%

9029/9209 đạt 

98 %
Đạt

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy 

sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
100%

135/135 đạt 

100%

205/205 đạt 

100%

86/86 đạt 

100%
8/8 đạt 100%

129 /129 đạt 

100%
563 Đạt

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, 

an toàn
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13

14

15

17



Trang số: 4

Xã Tràng Đà
Xã Lưỡng 

Vượng
Xã An Khang Xã Kim Phú Xã Thái Long Kết quả chung Đánh giá

Tiêu chí

(Theo QĐ 1980 

của CP)

Nội dung đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

17.4.1. Có vị trí nghĩa trang phù hợp với quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.4.2. Đáp ứng được các quy định trong quy chuẩn kỹ 

thuật về công trình nghĩa trang.
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư 

tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử 

lý theo quy định

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
>=70%

1.539/1.539 hộ  

 đạt 100%; 

 1.818/1.846 

hộ, đạt 98,5%,

1037/1077 

hộ đạt 96,3%

3332/3845 

hộ đạt 87%

841/902 

hộ đạt 93,2%

8.567/9209 

hộ đạt 93%
Đạt

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm 

bảo vệ sinh môi trường
>=60%

423/497 hộ  

(Đạt 85%)

928/955 hộ  

đạt 97% 

 1017/1017 hộ 

100%

780/1123 hộ 

đạt 69,5%

 708/769 hộ  

đạt 92,1%

3856/4361 hộ 

đạt 88,4%
Đạt

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn 

thực phẩm

100%
138/138 hộ đạt 

100%

188/188 hộ đạt 

100%

433/433 hộ 

đạt 100%

  401/401 hộ 

đạt 100%

698/698 hộ 

đạt 100%

1872/1872 hộ

đạt 100%
Đạt

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở 

theo quy định
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt đạt đạt đạt

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, 

vững mạnh"
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên 100% 100% 100% 100% 100% 100% Đạt Đạt

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn 

thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

Đạt Đạt Đạt đạt Đạt đạt đạt đạt

Quốc phòng 

và An ninh

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng 

khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng
Đạt Đạt Đạt đạt Đạt đạt đạt đạt

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và 

đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo 

dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội 

(ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, 

giảm liên tục so với các năm trước

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Hệ thống 

chính trị và 

tiếp cận pháp 

luật

19
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 541/BC-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả xây dựng nông thôn mới  

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành 

phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;  

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

Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia 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 ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; Quyết định 1760/QĐTTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 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; 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia 

về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Tóm tắt quá trình UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến tham gia  

- Sau khi xây dựng xong dự thảo báo cáo kết qủa xây dựng nông thôn mới 

thành phố Tuyên Quang, UBND thành phố Tuyên Quang đã gửi dự thảo báo cáo 

đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBND 

các xã, phường để lấy ý kiến tham gia của các đơn vị (tại Văn bản số 769/UBND-

KT ngày 21/4/2020 và Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020 của UBND 

thành phố). Đồng thời giao Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành 

phố đăng toàn văn nội dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang trên Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang và công bố 

trên hệ thống Đài phát thanh thành phố và các xã, phường để nhân dân, các cơ 

quan, tổ chức và các địa phương được biết, tham gia đóng góp ý kiến. 

- Thời gian tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông 

thôn mới từ ngày 21/4/2020 đến ngày 10/5/2020. 
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- Thông báo lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn 

mới thành phố Tuyên Quang trên Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên 

Quang từ ngày 12/6/2020 đến ngày 28/6/2020. 

2. Ý kiến tham gia vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang  

2.1. Ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố. 

 - Hình thức tham gia ý kiến: Tham gia ý kiến bằng văn bản. 

- Ý kiến tham gia: Nhất trí với bố cục và nội dung báo cáo kết quả xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2020 của thành phố Tuyên Quang. 

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh, Trung ương tổ chức thẩm tra, 

thẩm định, xét công nhận thành phố Tuyên Quang  hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2020. 

2.2. Ý kiến tham gia của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố 

- Hình thức tham gia ý kiến: Tham gia ý kiến bằng văn bản. 

- Ý kiến tham gia: Nhất trí với bố cục và nội dung báo cáo kết quả xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2020 của thành phố Tuyên Quang. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

+ Đề nghị UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nâng cao 

chất lượng các tiêu chí của các xã tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân nông thôn. 

+ Đề nghị UBND tỉnh, Trung ương tổ chức thẩm tra, thẩm định, xét 

công nhận thành phố Tuyên Quang  hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2020. 

2.3. Ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức khác và nhân dân trên địa bàn 

thành phố. 

- Hình thức tham gia ý kiến: UBND thành phố công bố báo cáo kết quả xây 

dựng nông thôn mới của thành phố trên hệ thống Đài phát thanh thành phố, hệ 

thống phát thanh các xã, phường và trên Trang thông tin điện tử của thành phố 

Tuyên Quang để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào báo cáo. Các đơn vị, tổ chức và 

nhân dân đến UBND thành phố để góp ý trực tiếp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản 

qua đường bưu điện. 

- Ý kiến tham gia: Trong thời gian xin ý kiến (từ ngày 12/6/2020 đến ngày 

28/6/2020), UBND thành phố nhận được 12 ý kiến đóng góp bằng văn bản của 

các đơn vị trên địa bàn thành phố. Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo kết quả 

xây dựng nông thôn mới của Ủy ban nhân dân thành phố và đề nghị UBND tỉnh, 

Trung ương tổ chức thẩm tra, thẩm định, xét công nhận thành phố Tuyên 

Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 

3. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND thành phố 

Uỷ ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia, 

góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các 

địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố về kết quả xây dựng nông thôn 

mới của thành phố. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 
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quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố và các đơn vị có liên quan chỉnh sửa, 

hoàn thiện báo cáo, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận thành phố Tuyên 

Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Trên đây là kết quả tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo báo cáo 

kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang, UBND thành phố trân 

trọng báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang./.  
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh 

- Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh         (Báo 

cáo); 

- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh 

- Chủ tịch UBND thành phố   

- Các PCT UBND thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;     

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu:VT, KT. 

 

 

 
 

 









ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

BAN THƯỜNG TRựC
*

Số: 63/MTTQ- BTT

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

TP. Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: UBND thành phố Tuyên Quang

Căn cứ Công văn số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 của UBND Thành phố 
Tuyên Quang về việc tham gia ỷ kiến vào dự thảo bảo cáo kết quả xây dựng nông 
thôn mới đến năm 2020 thành phổ Tuyên. Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành 
phố Tuyên Quang tham gia ý kiến như sau:

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các xã, phường đã tích cực, chủ 
động phối hợp với các ngành , các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn 
viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng cùng tham gia phong trào xây dựng nông 
thôn mới của địa phương. Góp công sức, trí tuệ, kinh phí, hiến đất xây dựngcác 
công trình phúc lợi, phát triển sản xuất, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ 
quân sự, xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Khuyến học, khuyến tài", quỹ 
"Vì người nghèo". . . ; phối hợp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 
trên địa bàn về việc công nhận xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố đã nghiên cứu Báo cáo kết quả 
xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của UBND thành phố và nhận thấy. Báo 
cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả xây dựng nông thôn mới của Thành phố và các xã 
trên địa bàn.

Đối chiếu với kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới của Thành phố 
với các quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố cơ bản nhất trí với nội 
dung Báo cáo và đề nghị UBND Thành phố hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm 
quyền thẩm tra, thẩm định, xem xét công nhận Thành phố Tuyên Quang hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Trên đây là ý kiến tham gia góp ý của ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang 
về Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của UBND thành phố 
Tuyên Quang./.

Nơi nhân:
- Như Kính gửi
- Phòng Kinh tế Thành phố
- Lưu MTTQ thành phố.

TM. BAN THƯỜNG vụ

1



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHÔ

Số: 264/LĐLĐ
V/v Tham gia ý kiên vào Báo cáo kết quả xây dựng 

Nóng thôn mới đến năm 2020 của thành phố 
Tuyên Quang

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

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: UBND thành phố Tuyên Quang

- Căn cứ Công văn sổ 769/UBND-KT ngàỵ 21/4/2020 của UBND thành phố 
Tuyên Quang V/v Tham gia ỷ kiến vào Báo cảo kết quả xây dựng nông thôn mới đên 
năm 2020 của thành phô Tuyên Quang. Liê đoàn Lao động thành phô tham gia ý kiên 
như sau:

Qua nghiên cứu Báo cáo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của thành phố 
Tuyên Quang, Liên đoàn Lao động thành phô nhận thây Báo cáo đã phản ánh đây đủ, 
đúng thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Tuyên. Quang và của các 
xã trên địa bàn thành phố.

Đối chiếu với kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của thành phố với 
quy định của thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết 
định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Lao động 
thành phố hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Đe nghị ƯBND thành 
phố Tuyên Quang hoàn thiện hố sơ trình cấp có thẩm quyền thâm tra, thâm định, xem 
xét công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
năm đến 2020./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-Văn phòng Điều phối XDNTM TPTQ;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG vụ 
CHỦ TỊCH



TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG 
BCH ĐOÀN TP. TUYÊN QUANG

* * *
Số: 784- CV/ĐTN

"V/v tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả 
xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của 

thành phố Tuyên Quang”

ĐOÀN TNCS HÒ CHỈ MINH

TP. Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: úy ban nhân dân thành phố

Thực hiện Công văn 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân 
dân thành phô Tuyên Quang về việc tham gia ỷ kiến vào báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới đên năm 2020 của thành phố Tuyên Quang,

Sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 
của thành phố Tuyên Quang, Ban thường vụ Thành đoàn nhận thấy báo cáo 
đã phản ánh đầy đủ, đúng thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới của thành 
phố và các xã trên địa bàn thành phố.

Đối chiếu kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của thành 
phố với quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
theo Quyết định số 588/QĐ-TTG ngày 05/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, 
Ban thường vụ Thành đoàn nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Đe nghị 
Úy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thấm 
quyền thấm tra, thẩm định, xem xét công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ban Thường vụ Thành đoàn trân trọng có ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (có ý kiến);
- Lưu: Thành đoàn.

TM. BAN THƯỜNG vụ THÀNH ĐOÀN



HỘI CCB TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI CCB THÀNH PHÓ TUYEN QUANG

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

Số: 20/CV-CCB TP. Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v tham gia ỷ kiến góp ỷ báo cảo 
Kết qua xây dựng nông thôn mới đến 
năm 2020 của thành phố Tuyên Quang

Kính gửi: ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Công văn số 769/UBND-KT ngày 21/04/2020 của UBND thành phố 
Tuyên Quang V/v tham gia ỷ kiến góp ỷ báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đên 
năm 2020 của thành phô Tuyên Quang. Hội CCB thành phố tham gia ý kiến nhu sau:

Qua nghiên cứu báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Hội 
CCB thành phô nhât trí với bô cục và các nội dung trong báo cáo, không có ý kiến 
tham gia.

Nơi nhận: TM. HỘI CCB THÀNH PHỐ
- UBND thành phố (Phòng Kinh tế)
- Lưu

CHU TỊCH



HỘI LHPN TP TỤYÊN QUANG
BAN THƯỜNG vụ ________ •

Số:Tí/CV-BTV

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

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v tham gia ý kiến góp ý báo cáo kết quả 
xây dựng nông thôn mới đên năm 2020 của 

thành phố Tuyên Quang

Kính gửi: UBND thành phố Tuyên Quang.

Căn cứ công văn số 769/UBND ngày 21/4/2020 của UBND thành phố 
Tuyên Quang V/v tham gia ỷ kiến vào bảo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 
đến năm 2020 của thành phổ Tuyên Quang, BTV Hội LHPN thành phố tham gia ý 
kiến như sau:

Qua nghiên cứu báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của 
thành phố Tuyên Quang, BTV Hội LHPN thành phố nhận thấy Báo cáo đã phản 
ánh đầy đủ, đúng thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của thành 
phố Tuyên Quang và của các xã trên địa bàn thành phố.

Đối chiếu với kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 
của thành phố Tuyên Quang với Quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ- TTG ngày 05/4/ 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ, Hội LHPN thành phố nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Đê 
nghị UBND thành phố Tuyên Quang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thấm quyền 
thấm tra, thẩm định, xem xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Nơi nhân:
- TT Thành ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu: Hội LHPN TP.

TM. BAN THƯỜNG vụ 
CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Thu Hằng



CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Tuyên Quang, ngày 28 tháng 7 năm 2020

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH TUYEN QUANG 

BCH HND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
*

Số: 350 - CV/HNDT
V/v Tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây 

dựng Nông thôn mới đến năm 2020 của thành 
phố Tuyên Quang

Kính gửi: UBND thành phố Tuyên Quang

- Căn cứ Công văn số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 của UBND thành phố 
Tuyên Quang V/v Tham gia ỷ kiến vào Bảo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 
đên năm 2020 của thành phô Tuyên Quang. Hội Nông dân thành phô tham gia ý 
kiến như sau:

Qua nghiên cứu Báo cáo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của thành 
phố Tuyên Quang, Hội Nông dân thành phố nhận thấy Báo cáo đã phản ánh đầy 
đủ, đúng thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố. Tuyên Quang và 
của các xã trên địa bàn thành phố.

Đối chiếu với kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của thành phố 
với quy định của thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo 
Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông 
dân thành phố hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Đe nghị UBND 
thành phố Tuyên Quang hoàn thiện hố sơ trình cấp có thấm quyền thấm tra, thấm 
định, xem xét công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm đến 2020./.

Nơi nhân:
- Như kính gửi;
- Văn phòng Điều phối XDNTM TPTQ;
- Lưu: HND TP

T/M BAN THƯỜNG vụ 
ÌCHỦ TỊCH

Nguỹẽn Minh Trường



ỦY BÂN NHẰN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘĨ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÒ TTYÊN QUANG Dộc lệp - Tỵ do - Hanh phúc

Sô: ẬỌẤ /TB-ỤBND EP, 'Piiyên Quang, ngày M thảng 6 nam 2020

THÔNG BÁO
Kết quả chủ yếu thực hiện xây dựng nống thôn mới của 

thành phổ Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
(tinh đển thảng 5/2-020)

Căn-cứ Quyết đinh sể 2540/QĐ-TTg ngảy 30/12/2016 của Thủ tưởng Chính 
phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trinh tự, thủ tục, hồ sơ, xét, công nhận và 
công bô địa phương đạt chuồn nóng thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mói giai đoan 2016-2020.

Ưỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã lập Báo cảo kết quả xây dựng 
nông thôn mới thành phô Tuyên Quang dênnâm 2020, dê hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
ƯBND tinh thẩm tea, trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận thành phố Tuyên 
Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ụỳ ban nhân dân 
thành pho Tuyên Quang còng bổ kết quà xây dựng nông thôn mờỉ đen năm 2020 cua 
thành phô trên sóng phát thanh cua Đài truyền thanh - truyền hình thành phổ; Đài 
truyền thanh các xã, phường trên đỉa bàn. Đồng thời thông tin rộng rãi trên Trang 
thông tin điện tử thành phổ Tuyên Quang (thanhphotuyenquang.gov.vn) để nhân 
dân, các cơ quan, tổ chức và các xã, phường được biêt, tham gia đóng góp ý kiến. 
Thời gian công bố tiếp thu giải trinh ý kiến tìr ngày 12/6/2020 đến ngày 28/6/2020. 
Mọi ý kiển đóng góp đê nghị gửi vê Vãn phòng điêu phôi nòng thôn mới thành phô - 
phòng Kinh tê thành phô. Email: k.inhtetp2010(a;gmail.com.

Yêu cầu Trang tâm Văn hoã, Truyền thông và Thể thao thành phố, ỤBND 
các xã, phường tố chức công bổ thường xuyên nội dung Thông báo này trên hê 
thống loa truyền thanh của thành phố và các xã, phường. Văn phòng điều phối 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp 
ý kiến tham gia, báo cảo UBND thành phố./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
^ỳ"ốíỉn-‘n7' . KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực Thành uỳ: ( PHỐ CHỦ TĨCH
- Thưởng trực HĐND thành phổ:
- Chù tịch, các UBND thành phổ: . í
- Trung tâm Vãn hoà, Truyền thông và Thể thao TP; Ị ■ /sd
- CVP. PCVP HĐND và ỨBND thanh phổ; • / /r1/
- Phòng Kinh tế thành phổ; / /[

- UBND các xã, phường; /
-Luu: VẼ <

NguylnXuan Hùng

gmail.com


UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
TRUNG TÂM VĂN HÓA Độc Lập- Tự Do- Hành Phúc

TRUYỀN THÔNG VÀ THẺ THAO

TP. Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

GIẤY XẤC NHẬN

Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang đã 
phát sóng, tuyên truyền, công bố Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 
2020 của thành phố Tuyên Quang trên sóng phát thanh của Trung tâm Văn hóa 
Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang, Trạm truyền thanh các phường, 
xã, phường trên điạ bàn thành phố đã tiếp âm đầy đủ các nội dung tuyên truyền trên. 
Đồng thời thông tin rộng rãi trên Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang 
địa chỉ: (http://thanhphotuyenquang.gov.vn) để nhân dân, các cơ quan tổ chức và 
các địa phương được biết, tham gia đóng góp ý kiến.

- Thời gian phát sóng: Từ ngày 12/6/2020 đến ngày 25/6/2020 (14 ngày).
+ Buổi sáng từ 5h45 phút đến 7h00 phút.
+ Buổi chiều từ 17h phút đến 17h30 phút.
Kênh phát sóng FM, tần số 91,1 MHZ.
- Thời gian công bố Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 

của thành phố Tuyên Quang trên Trang thông tin điện tử thành phố: Từ ngày 
12/6/2020 đến ngày 25/6/2020 (14 ngày).

GIÁM ĐỐC

TRUNG W/v-iyr''

O VÀ i Q

vy<TUYÊNOUANG/ ?7J

___
Phan Xuân Truong

http://thanhphotuyenquang.gov.vn


UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THÁI LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tụ’ do - Hạnh phúc

số:43 /BC-UBND Thái Long, ngày£fthảng năm 2020

BÁO CÁO 
Tham gia ý kiến kết quả xãy dựng nông thôn mó'i đến năm 2020 

thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 769/UBN-KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thảnh phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang,

ủy ban nhân dân xã Thái Long có ý kiến như sau:
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 

thành phố Tuyên Quang, ủy ban nhân dân xã Thái Long đã tổ chức thực hiện thông 
báo tuyên truyền đưọ'c 15 buổi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các thôn trên địa 
bàn và tố chức hội nghị lấy ý của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và xin ý kiến 
của các tố chức chính trị xã hội trên địa bàn xã và hoàn toàn nhất trí với nội dung báo 
cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố.

Qua tống hợp ý kiến trong nhân dân cũng đồng tình, nhất trí cao với với nội 
dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố./.

ủy ban nhân dân xã Thái Long trân trọng báo cáo./.

Nơi nhãn:
- UBND thành phố
- Phòng Kinh tế TP
- Đảng uỷ-HĐND xã
- Lưu : VT

(Báo cáo);

TM. ÍỊỴ^AN NHÂN DÂN XẰ

Nguyễn Quang Tuấn



ƯỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LUÔNG VUỢNG

Số: 308/BC-ƯBND

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

Lưỡng Vượng, ngày 10 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả 

xây dụng nông thôn mói trên địa bàn thành pho đen năm 2020

Thực hiện Vãn bản số 10/CV-BCĐ của Ban Chi đạo Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phổ về việc tham gia 
ý kiến vào Báo cáo kết qua xây dựng nông thôn mói trên địa bàn thành 
phố đến năm 2020. úy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng báo cáo:

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 
đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, theo văn bản 
769/UBND-KT ngày 21/4/2020 và thông báo số: 132/TB-UBND ngày 
11/6/2020 của ủy ban nhân thành phố Tuyên Quang.

ủy ban nhân dân xã đã thực hiện tuyên truyền nội dung dự thảo 
báo cáo trên hệ thong loa truyền thành của xã đến toàn thê nhân dân 
trong xà (02 buổi). Tố chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo vào 
ngày 22/6/2020, thành phần gồm: Cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ - 
Trưởng thôn tại Hội nghị các thành phần tham gia nhất trí với nội dung 
dự thảo báo cáo.

Úy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND
- Chủ tịch. Phó Chủ tịch UBND xã;
-Lưu: VP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 
KT. CHỦ TỊCH

Vũ Duy Tình



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

An Khang, ngày 31 tháng 7 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ AN KHANG

Số: 132/CV-UBND 
“V/v tham gia ý kiến vào Báo 

cáo kết quả xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang đến năm 2020”

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dụng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và Thông báo 
số 132/TB-UBND ngảy 11/6/2020.

Úy ban nhân dân xã An Khang có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được Văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 và Thông 
báo sổ 132/TB-UBND ngày 11/6/2020, ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ thường 
xuyên tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-UBND trên hệ thống loa của 
xã để Nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo; ngày 24/6/2020, 
ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020;

Tại hội nghị của xã các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, cán bộ Công chức 
chuyên môn, các đồng chí bí thư chi bộ- trưởng thôn nhất trí cao nội dung báo cáo 
của thành phố; qua tổng hơp ý kiến tại các thôn Nhân dâh đều nhất trí nội dung 
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân xã An Khang trân trọng gửi văn bản về Phòng kinh tế 
thành phố được biết./.

Noi nhận;
- Như kính gửi;
-Lưu VP

CHỦ TỊCH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XẰ



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

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TRÀNG ĐÀ

Số: 111/CV-UBND
“Ve việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết 
quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố Tuyên Quang đến năm 2020

Tràng Đà, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 769/UBND-KT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của ủy 
ban nhân nhân thành phố Tuyên Quang, về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết 
quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang đến năm 
2020 và Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020;

ủy ban nhân dân xã Tràng Đà có ý kiến như sau:
Sau khi nhận được Văn bản sổ 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 và Thông 

bảo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020, ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ 
thường tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-ƯBND trên hệ thống loa 
của xã đế nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo, đã tuyên 
truyền trên hệ thống loa truyền thanh 12 buổi; triển khai tại hội nghị của xã, 
xóm 10 buổi. Ngày 09/7/2020, Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tố chức hội nghị 
sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng và lồng ghép nội dung lấy ý kiến 
tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 
đến năm 2020;

Tại hội nghị ngày 09/7/2020, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt Tổ quốc và các đoàn thể xã, cán bộ 
Công chức chuyên môn, các đồng chí Bí thư chi bộ, xóm trưởng, phó bí thư chi 
bộ-trưởng ban công tác mặt trận xóm nhất trí cao nội dung báo cáo của thành 
phố, 46/46 đồng chí tham dự hội nghị nhất trí.

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo 9 xóm tổ chức xin ý kiến tham gia của cán 
bộ và nhân dân trong xóm, kết quả 9/9 xóm đã tổ chức xin ý kiến nhân dân, 9/9 
xóm nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố.

ủy ban nhân dân xã Tràng Đà trân trọng báo cáo và gửi văn bản về Phòng 
kinh tế thành phố được biết./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND thành pho; "X r^TlTT
- Luu: VP.

u Hoài





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

UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TẤN HÀ

Số: 188/BC -UBND Tân Hà, ngày$ tháng ^-năm 2020

BÁO CÁO 
về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mói đến 

năm 2020 thành phố Tuyên Quang

Thực hiện Văn bản số 769/ƯBND-KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 
đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang; Thông báo số 132/TB-UBND ngày 
11/6/2020,

ủy ban nhân dân phường Tân Hà báo cáo kết quả như sau:

Sau khi nhận được Văn bản số 769/ƯBND-KT ngày 21/4/2020 của ủy ban 
nhân dân thành phố và Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020; ủy ban nhân 
dân phường chỉ đạo cán bộ phụ trách đài phát thanh của phường, tuyên truyền nội 
dung Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020 trên hệ thống loa truyền thanh 
của phường đến 17 tổ dân phố, để nhân dân trên địa bàn nắm, biết, tham gia đóng 
góp ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố 
Tuyên Quang.

Ngày 26/6/2020, UBND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham 
gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên 
Quang; Dự hội nghị có các đông chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, 
Thường trực UBND, UB MTTQ và các tô chức chính tri-xã hội phường, các đông 
chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, các đồng chí Bí thư chi bộ, tố 
trưởng tổ dân phố. Tại Hội nghị 100% đại biếu nhất trí với nội dung báo cáo kết 
quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang.

Kết quả tổng hợp ý kiến của nhân dân tại các tổ dân phố, nhân dân nhất trí 
với nội dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố 
Tuyên Quang.

ủy ban nhân dân phường Tân Hà trân trọng báo cáo./.

Noi nhận:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- TT Đảng úy phường;
- TT HĐND phường;
- Lưu VP.

(Báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Nhàn



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỘI CÁN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 271a/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố Tuyên Quang đến năm 2020

Đội Cấn, ngàytháng ỊpTĩăm 2020

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang

Thực hiện Văn bản số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và thông báo số 
132/TB-UBND ngày 11/6/2020;

Uỷ ban nhân dân phường Đội cấn có ý kiến như sau:

Sau khi nhân được văn bản số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 và Thông báo 
số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020. Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo cán bộ thường 
xuyên tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-UBND trên hệ thống loa của 
phường để nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo.

Ngày 12/6/2020 Uỷ ban nhân dân phường đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc phường tổ chức 01 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020 với tống số người tham gia: 120 
lượt người; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường là 3 lần.

Thành phần dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân 
dân, Ưỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, cán bộ 
Công chức chuyên môn, các đồng chí Bí thư chi bộ-Tổ trưởng, trưởng ban công tác 
mặt trận tổ dân phố, qua tổng họp ý kiến tại các tổ nhân dân đều nhất trí nội dung 
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Uỷ ban nhân dân phường Đội cấn trân trọng báo cáo./.

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG Ỹ LA

SỐ: 265 /BC- ƯBND

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

Ỷ La, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO 
về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mói 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Thực hiện Vãn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân 
dân thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020;

Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo, ủy ban nhân dân phường Ỷ La nhất 
trí các nội dung báo cáo của thành phố về kết quả xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo./.

Nưi nhận:
- Như trên (Báo cáo);
- Phòng Kinh te thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Công chức VHXH phường;
- Lưu: VP, C03b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyên Chiên Truông



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MINH XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 219/ƯBND-VP
về việc tham gia ỷ kiến vào Báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
thành pho Tuyên Quang đến năm 2020.

Minh Xuân, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang.

Thực hiện Vãn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân 
dân thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và 
Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020.

ủy ban nhân dân phường Minh Xuân có ý kiến như sau

Sau khi nhận được Văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 và Thông 
báo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020,ủy ban nhân dân phường chỉ đạo cán bộ 
thường xuyên tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-UBND trên hệ thống 
loa truyền thanh của tổ dân phố để nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến 
vào báo cáo. Ngày 01/7/2020 ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị sơ kết 
công tác Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm và lồng ghép lấy ý kiến tham gia 
vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 
2020.

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên 
môn, các đồng chí bí thư chi bộ, tố trưởng dân phố nhất trí cao nội dung báo cáo 
của thành phố; qua tống họp ý kiến tại các tố dân phố, nhân dân đều nhất trí nội 
dung Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 
2020.

ủy ban nhân dân phường Minh Xuân trân trọng báo cáo./.

Nffinhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Thành phố Tuyên Quang, Tinh 
Tuyên Quang 
27-07-2020 16:43:49 +07:00

Nguyễn Văn Bắc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộc lập - Tự Do - 'Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG TÂN QUANG

Số: 106/BC-ƯBND Tân Quang, ngày<l£ tháng y-nãm 2020

BÁO CÁO
Tham gia ý Idến vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020.

Kính gửi: ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 10/CV-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban chỉ đạo 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mó thành phố Tuyên 

Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường báo cáo như sau:

Nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố
- Đảng ủy - HĐND phường
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Chủ tịch UBND phường
- Lưu: VP, ĐCXD.

(Báo cảo);
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦTỊCH 
CHỦ TICIIX

-r D Tí S

guyễn Hoàng Nghĩa



ỦY BAN NHÂN DẤN
PHƯỜNG HƯNG THÀNH

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

SỐ: 187/BC- UBND Hưng Thành, ngày đ.ý'tháng ý” năm 2020

BÁO CÁO 
về việc tham gia tham ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân 
dân thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và Thông 
bảo số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020.

Úy ban nhân dân phường Hưng Thành có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được Văn bản sổ 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 và Thông 
báo sổ 132/TB-UBND ngày 11/6/2020,\Jy ban nhân dân phường đã chỉ đạo cán bộ 
thường xuyên tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-UBND trên hệ thống 
loa truyền thanh của phường để nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào 
báo cáo; ngày 22/6/2020, ủy ban nhân dân phường đã tổ chức hội nghị giao ban 
và lồng ghép nội dung lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, cán bộ Công chức 
chuyên môn nhất trí cao nội dung báo cáo của thành pho; qua tong hop ý kiến tại 
các tổ dân phố nhân dân đều nhất trí nội dung Báo cáo kêt quả xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường Hưng Thành trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường;
- Lưu VPUBND. Hương 5b.

(Báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



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

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ LẤM

Số: 81/Cy-ƯBND
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo 
cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố 
đến năm 2020.

Mỹ Lâm, ngày 24 thảng 07 năm 2020

Kính gửi: Phòng Kinh Tế thành phố Tuyên Quang;

Thực hiện Văn bản số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng 
Nông Thôn Mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và Thông báo số 132/TB- 
UBND ngày 11/06/2020.

Thực hiện Công văn số 10/CV-BCĐ ngày 22/06/2020 của Ban Chỉ đạo 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông Thôn mới thành phố Tuyên Quang 
về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng Nông Thôn Mới trên địa bàn 
thành phố đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường Mỹ Lâm có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được Văn bản số 769/UBND-KT ngày 21/4/2020 và Thông 
báo số 132/TB-UBND ngày 11/06/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Tuyên 
Quang. ƯBND phường đã chỉ đạo cán bộ thường xuyên tuyên truyền nội dung 
Thông báo số 132/TB-UBND ngày 11/06/2020 trên hệ thống loa của phường để 
nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo. Ngày 15/6/2020 ủy ban 
nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Tại hội nghị của phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân, Uy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội phường, 
cán bộ công chức, chuyên môn, các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố nhất 
trí cao nội dung báo cáo của thành phố, qua tổng họp ý kiến tại các tổ dân phố đều 
nhất trí nội dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Úy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT.Đảng ủy phường I
- TT.HĐND phường
- Lưu: VP-ĐCXD

(Báo cáo);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Công Tĩnh



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

An Tường, ngàyArtháng 6 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN TƯỜNG

Số: CV-UBND
“V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành 
phố Tuyên Quang đến năm 2020”

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phô Tuyên Quang đến năm 2020 và Thông báo 
số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020.

Úy ban nhân dân phường An Tường có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được Văn bản sổ 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 và Thông 
báo so 132/TB-UBND ngày 11/6/2020,Vy ban nhân dân phường chỉ đạo cán bộ 
thường xuyên tuyên truyền nội dung Thông báo số 132/TB-UBND trên hệ thống 
loa của phường để Nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo; 
ngày 22/6/2020, ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 
báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020;

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân, úy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công 
chức chuyên môn, các đồng chí Bí thư chi bộ- Tổ trưởng tổ dân phố nhất trí nội 
dung báo cáo của thành phố; qua tống hơp ý kiến tại các Tố nhân dân đều nhất trí 
nội dung Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 
2020.

Úy ban nhân dân phường An Tường trân trọng gửi văn bản về Phòng kinh tế 
thành phố được biết./.
Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 
-Lưu: VP.



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

Nông Tiến, ngày 30 thảng 7 năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG NỐNG TIÉN

Số: 172/BC-UBND

BÁO CÁO
V/v Báo cáo tham gia ý kiến vào kết quả xây dựng nông thôn mó’i 

trên địa bàn thành phốTuyên Quang đến năm 2020

Kính gửi: ưỷ ban nhân dân thành phổ Tuyên Quang

Thực hiện Văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 của ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020.

ủy ban nhân dân phường Nông Tiến có ý kiến như sau:
Sau khi nhận được Văn bản số 769/UBND- KT ngày 21/4/2020. ủy ban 

nhân dân phường đã chỉ đạo thực hiện qua các buổi giao ban hằng tuần tới cán bộ, 
công chức, nhân dân các tô dân phô trên địa bàn phường, thường xuyên tuyên 
truyền các văn bản chỉ đạo của thành phố về xây dựng Nông thôn mới trên hệ 
thống loa của phường đế Nhân dân được biết tham gia đóng góp ý kiến.

Uỷ ban nhân dân phường phối họp với Ban Thường trực ủy ban MTTQ 
phường, chủ động báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị triển 
khai Kế hoạch số 45/KH-MTTQ-BTT ngày 18/6/2020 của ủy ban MTTQ phường.

Sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả xây dựng nông'thôn mói trên địa bàn 
thành phố Tuyên Quang, qua các cuộc họp Đảng uỷ, HĐND, UBND cán bộ, công 
chức phường và nhân dân 11 tổ dân phố tổ đồng ý nhất trí cao với báo cáo.

Uỷ ban nhân dân phường Nông Tiến trân trọng báo cáo./.

Noi nhận:
- UBND thành phố (B/cáo);
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Chủ tịch UBND phường;
- Lưu VP.

TM. ƯỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHAN THIÉT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121 /BC-UBND Phan Thỉết, ngày 3$ thángnăm 2020

BÁO CÁO
Tham gia vào dự thảo bảo cáo xây dựng Nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020

Thực hiện văn bản số 10/CV-BCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ban chỉ 
đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành 
phố Tuyên Quang đến năm 2020.

Sau khi nhận được Văn bản sổ 769/UBND- KT ngày 21/4/2020 và Thông 
bảo sổ 132/TB-UBND ngày 11/6/2020, ngày 29/6/2020 ủy ban nhân dân phường 
tế chức hội nghị lồng nghép lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020 với hội nghị Sơ kết công tác 
Đảng, Chính quyền 6 tháng năm 2020.

Tại hội nghị của phường các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, cán bộ 
Công chức chuyên môn, các đồng chí bí thư chi bộ- tổ trưởng tổ dân phố nhất trí 
cao nội dung báo cáo của thành phố.

Trên đây là báo cáo tham gia vào dự thảo báo cáo mục tiêu Quốc gia xây 
dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020. Uỷ ban 
nhân dân phường Phan Thiết trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Phòng Kinh tế thành phố; KT. CHỦ TICH
- TT Đảng uỷ phường; (Báo cáo) PHÓ CHỦ TICH
- TT HĐND phường;
- PCT phường;
- Lưu VP.

■Ị



UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136 /BC-QLĐT TP. Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các tiêu chí số 01, 02, 09 Chưong trình MTQG 

xây dựng nông thôn mói trên đ|a bàn thành phố Tuyên Quang

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới việc báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 
tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

Sau khi tống hợp báo cáo của UBND các xã, Phòng Quản lý đô thị thành phố 
báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 01 (tiêu chí về Quy hoạch), tiêu chí số 02 (tiêu 
chí về giao thông), tiêu chí số 09 (tiêu chí nhà ở dân cư) tại 05 xã Tràng Đà, An 
Khang, Lường Vượng, Thái Long, Kim Phú, cụ thể nhu sau:

I. Kết quả thực hỉện:

1. Công tác lập quy hoạch và tổ chửc thực hiện quy hoạch

Từ năm 2010 đến năm 2019, toàn thành phố có 5/5 xã đã triển khai lập và hoàn 
thành quy hoạch và đề án, quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Được 
phê duyệt tại các Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành 
phố Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã 
Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 359/QĐ- 
UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố Tuyên Quang về yiệc phê duyệt đồ án 
Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang; Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố 
Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã 
Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 459/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2011 của ƯBND thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Quy 
hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND thành phố Tuyên 
Quang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Lưỡng 
Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Đã phối hợp với các xã tổ chức công khai các quy hoạch được duyệt; thực hiện 
quy chê quản lý quy hoạch; triên khai căm môc chỉ giới, tô chức thực hiện quy hoạch, 
quản lý chặt chẽ quy hoạch theo quy chế đã được ƯBND thành phố phê duyệt.

Đánh giá: Tiêu chí Quy hoạch có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
2. về tiêu chí giao thông

Từ 2011 đến nay, các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động 
và to chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư hệ thống hạ tầng nông thôn 
đã được nâng câp, đã làm thay đôi cơ bản cảnh quan môi trường, đời sông vật chât, 
tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.



Giao thông nông thôn có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, hệ 
thông đường giao thông nội bộ xã, liên xã từng bước được nâng câp và bê tông hóa, 
đảm bảo xe ô tô đến được các xã và 100% các thôn bản. Tổng số km đường giao 
thông nông thôn được sửa chữa, nâng cấp và làm mới đạt trên 265 km, trong đó nhà 
nước hỗ trợ xi măng, nhân dân góp bằng ngày công, hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu 
không đền bù. Cụ thể như sau:

+ Các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường thành phố được 
nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm có chiều dài 
44,9/44,9 km, đạt 100% so với năm 2010.

+ Các tuyến đường trục thôn, liên thôn trên địa bàn các xã đã được bê tông hóa 

đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 86,034/93,88 km đạt 91,6%.
+ Các tuyến đường ngõ xóm của các xã đã được bê tông hóa 90,968/96,285 km 

đạt 94,5%.
+ Các tuyến đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa đảm bảo vận 

chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 40,46/58,78 km đạt 68,8%.

Đánh giá: Tiêu chí Giao thông có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.

3. về tiêu chí nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư tại 5 xã thường xuyên được xây dựng, chỉnh trang góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hàng năm thành phố đều có Ke hoạch xóa 
nhà tạm, dột nát, đặc biệt là nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, 
hộ có hoàn cảnh khó khăn... Két quả đã xóa 267 nhà tạm, (dột nát (Trong đó Thái 
Long 11 nhà, Tràng Đà 185 nhà, Lưỡng Vượng 29 nhà, Kim Phú 42 nhà). Đến nay 
trên địa bàn 5 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đảnh giả: Tiêu chí Nhà ở dân cư có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.

Phòng Quản lý đô thị thành phố trân trọng báo cáo./.

Nơi nhân'.
- BCĐ NTM thành phố (Báo cáo);
- Phòng Kinh tế thành phổ;
- Lưu QLĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Lê Nghĩa Trung

2



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

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

PHÒNG KINH TỀ

Số: 50/BC-PKT TP. Tuyên Quang, ngày 10 thảng 8 năm 2020

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện một số tiêu chí

Xây dụng nông thôn mới tại các xã đến năm 2020, thành phố Tuyên Quang

Thực hiện văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố về việc báo cáo các 
tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các tiêu chí được Ban Chỉ đạo Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố phân công phụ trách tại các xã. 
Phòng Kinh tế thành phố báo cáo các nội dung cụ thể, như sau:

LĐánh giá kết quả XDNTM gắn vó’i thực tiễn ở xã:

l.Tiêu  chí số 3 - Thủy lợi

Thành phố luôn quan tâm đầu tư cho việc phát triển hệ thống thủy lợi đã 
từng bước đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tạo 
điều kiện đế chuyến đối cơ cấu cây trồng, chủ động trong sản xuất, giảm nhẹ 
thiên tai, kết họp phát triển giao thông nông thôn góp phần tăng năng suất, sản 
lượng cây trồng và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Các xã đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT và TKCN hàng năm; Đội 
xung kích, xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và Ke hoạch 
phòng chống thiên tai, cứu nạn các năm đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu 
dân sinh theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn 05 xã được đầu tư, xây dựng, hàng năm 
UBND các xã chỉ đạo nhân dân sửa chữa, nạo vét khơi thông dòng chảy đáp ứng 
nhu cầu sản xuất của người dân.Các xã đều đảm bảo vận hành các công trình 
kênh mương nội đồng có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh,( 
được đa số người dân hưởng lợi đồng thuận.

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HDND,Ngày 13/7/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông 
hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tô dân phô găn 
với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông 
thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016- 2020.
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Thành phố xây dựng kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 14/11/2016 Ke 
hoạch kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố 
Tuyên Quang giai chỉ têu kế hoạch cụ thế cho từng xã để tổ chức thực hiện

Ket quả đã kiên cố hóa 35.968m/34.588m đạt 104 %, vượt so với kế hoạch 
đề ra.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động của 
thành phố Tuyên Quang là 1.646,231/1.800,4 ha, bình quân đạt 91,4%, trong đó:

+ Xã Tràng Đà tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ 
động là 138/142,6 ha, đạt 97%.

+ Xã Lưỡng Vượng tỷ lệ diện tích được tưới, tiêu chủ động của xã là 
259,5/322,0 ha, đạt 80,06%.

+ Xã An Khang tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 
206,031/213 ha, đạt 96,7%.

+ Xã Thái Long tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 
149,2/181 ha đạt 82,4%.

+ Xã Kim Phú tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chú động 
893,5/941,8 ha đạt 94,9%.

Đánh giá: Tiêu chí Thủy lợi có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
2. Tiêu chí số 4 - Điện•
Hệ thống điện trên địa bàn thành phố đã được xây dựng theo quy hoạch 

phát triển điện lực và lưới điện phân phối được xác định rõ quy mô, tiên độ cải 
tạo để tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng khu vực nông thôn; đông 
thời đã hoàn thiện quy hoạch hạ tầng điện nông thôn của các xã theo chương 
trình xây dựng nông thôn mới. Lưới điện trung áp và hạ áp đã phủ kín các xã, 
đến tận các thôn xóm và các hộ dân nông thôn và đã được Công ty Điện lực 
thành phố tiếp nhận lưới điện nông thôn để quản lý và bán lẻ đên tận hộ dân. An 
toàn điện được đảm bảo, giá điện theo quy định; công tác tuyên truyên, vận 
động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được quan tâm.

Kết quả :Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn: Tổng 
số có 9.102/9.209 hộ trên địa bàn 05 xã được sử dụng điện thường xuyên, an 
toàn theo quy định, đạt 98,8%. số trạm biến áp lắp đặt mới: 20 trạm; số km 
đường dây trung thế lắp mới: 4,8 km; số trạm thay cũ để nâng công suất: 35 
trạm; số km đường dây cũ được thay mới: 10,8 km

Đảnh giá: Tiêu chí Điện có 05/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.

3. Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trên 12%/năm; kim ngạch xuât khâu hàng 
hóa hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
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Thành phố tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát 
triển hạ tầng tại các khu, điểm dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn 
kinh tế, tô chức, cá nhân đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại, hệ thống siêu 
thị bán lẻ nhà hàng, khách sạn, các khu dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của 
nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh mẽ.

Công tác quản lý nhà nước được chú trọng, thường xuyên kiểm tra tình 
hình buôn bán, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại chợ, thực hiện tốt 
công tác phòng chống cháy no. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường 
công tác kiếm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá 
theo giá niêm yết, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuyên truyền, vận 
động các hộ Tiểu thương kinh doanh khu vực chợ thực hiện xây dựng mô hình 
Chợ vãn minh nhằm tạo ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng trong và ngoài xã.

Ket quả :: Đen nay 5/5 xã trên địa bàn thành phố có chợ nông thôn trong 
quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt chuẩn theo quy định đạt 
100%.

- 5/5 xã trên địa bàn thành phố đã có cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn, bao 
gồm: Siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tống hợp đạt chuẩn 
theo quy định:

Đánh giá: Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 5/5 xã (100%) đạt 
chuẩn theo quy định.

4.Tiêu  chí số 13 - Hình thửc tố chức sản xuất

- về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dãn

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND tỉnh về việc 
sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 
của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số 
cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/QN-HĐND ngày 25/7/2017 của 
HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2018-2021; Nghị quyết 
11/2019/NQ/HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng thời thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn> 
mới. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành một số vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; xây dựng 173 mô hình cây trồng, vật 
nuôi theo hướng hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao; 09 chuỗi liên kết theo chuỗi 
giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; 07 nhãn hiệu hàng hóa độc quyền, 
đang xây dựng 03 nhãn hiệu hàng hóa.

Lựa chọn sản phẩm mật ong là sản phẩm chủ lực của thành phố; tạo điêu 
kiện để các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
và dịch vụ gắn với Chương trình mỗi xã một sản phâm, từng bước hình thành 
liên kết phát triển thị trường tiêu thụ giữa các doanh nghiệp và người dân trong 
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bao tiêu sản phấm. Nuôi cá lồng trên sông, trên hồ ngày càng phát triển, tăng 
dần tỷ trọng nuôi cá đặc sản.

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo ƯBND các xã, phường xây dựng các, 
chường trình, đề án, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa dựa trên 
tiềm năng, lợi thế của địa phương như:

- Xã Tràng Đà: Đe án hỗ trợ phát triển sản phẩm hồng theo chuỗi liên kết.

- Xã Lưỡng Vượng: Đồ án phát triển cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc.

- Xã Thái Long: Đe án hỗ trợ phát triến sản phấm bưởi Thái Long theo chuỗi 
liên kết.

- Xã Kim phú: Đe án hỗ trợ phát triển sản phẩm ổi, gạo theo chuồi.
Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 

13/7/2016 của HĐND tỉnh Đây là chính sách khuyến khích phát triến Hợp tác xã 
nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ƯBND thành phố căn 
cứ Hướng dan số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHDT-NHNN ngày 25/10/2016 của 
liên Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu 
tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang về việc hướng dẫn trình tự, hồ 
sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển Họp tác xã nông, lâm 
nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố ban hành Ke hoạch số 
01/KH-KT ngày 01/01/2017 về Hồ trợ kinh phí cho Hợp tác xã theo Nghị quyết 
số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn 
thành phố tuyên Quang.Thực hiện có hiệu quả mô hình Hợp tác xã kiếu mới 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay có 11/11 Họp tác xã dịch vụ nông, lâm 
nghiệp hoàn thành chuyển đổi theo Luật HTX năm 201.2. Sau khi chuyến đổi 
các HTX đã đi vào hoạt động theo cơ chê mới và từng bước thê hiện vai trò của 
mình trong điều hành sản xuất và thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ sản xuât 
như: Dịch vụ làm đất, dịch vụ cung ứng giống vật tư, dịch vụ thủy lợi... Tuy 
nhiên các HTX còn gặp nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, đặc 
biệt là nguồn vốn cho các hoạt động dịch vụ.

Đánh giá: Đốn nay, 5/5 xã (đạt 100%) đạt chuẩn theo quy định

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 41,26 
triệu/người/năm.

II. Những tồn tại hạn chế cần khắc phục đế tiếp tục nâng cao chất 

lượng các tiêu chí NTM.

1. Đánh giá chung

Qua 10 năm, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã 
đem lại hiệu quả cao, Nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhịp độ khá theo 
hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an ninh lương thực được đảm 
bảo, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được tăng nhanh, trình độ khoa học công 
nghệ nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn tiếp tục đôi mới, kinh 
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tế nông nghiệp phát triển theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, ngành nghề, đã 
góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Hệ thống hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường như: Đường giao thông, điện, thủy 
lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thông tin truyền thông, nhà ở dân 
cư được cải tạo, nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, làm thay đổi 
bộ mặt nông thôn. Thu nhập của nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện 
và nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu từ kinh 
tế hộ. Văn hóa, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Môi trường đạt chuẩn, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự 
lãnh đạo của Đảng được tăng cường vị thế chính trị, giai cấp nông dân được 
nâng cao, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, 
quốc phòng ngày một vững mạnh. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Đảng, Nhà nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cũa 
Trung ương, tỉnh, Thành phố, xã.

2. Hạn chế

- Một bộ phận nhân dân nhận thức về mục đích, yêu cầu, chủ thế trong xây 
dựng nông thôn mới còn hạn chế; nên trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có 
lúng túng nhất định.

- Một số cán bộ xã cán bộ chuyên trách nông thôn mới còn hạn chế năng lực, 
chuyên môn, kinh nghiệm;

3. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số bộ phận cán bộ các cấp và nhân dân về xây dụng nông 
thôn mới còn chưa chưa đầy đủ; còn quan niệm vấn đề xây dựng nông thôn mới là 
Dự án đầu tư của Nhà nước cho cơ sở hạ tầng nông thôn, chưa phát huy được vai trò 
chủ thể cúa cộng đồng dân cư...

Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng NTM chưa dành nhiêu 
thời gian để nghiên cứu các văn bản và chưa thường xuyên hướng dẫn, kiếm tra, đôn 
đốc cơ sở trong quá trình thực hiện.

4. Một số giải pháp chủ yếu tập trung phát triển sx, nâng cao thu 

nhập cho người dân

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ, chính 
quyền và người dân trong tổ chức thực hiện, thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa 
trong nền kinh tế thị trường, người nông dân thực sự là vai trò chủ the trong sx. 
đẩy mạnh ứng dụng KHKT mở rộng vành đai thực phẩm hàng hoá chất lượng 
trên từng địa bàn.

- Rà soát lại quy hoạch thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo quỹ đất 
phù hợp tiếp tục đầu tư chiều sâu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhăm 
phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tăng nhanh vê giá trị gia tăng, găn phát 
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triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và những diễn biến bất thường khác 
của thị trường.

- Xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phấm và bảo hộ bản quyền sản 
phẩm. Tiếp tục củng cố và tập trung xây dựng tổ chức lại sản xuất, thành lập các 
THT, HTX để sx phát triển các mối liên kết, hợp tác đa dạng giữa Nông dân - 
Nhà nước- doanh nghiệp, nhà nước là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp 
trong tố chức sx theo chuỗi các giá trị đế đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích.

- Tập trung đấy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm. Giám sát và 
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm thiếu ô nhiễm môi trường 
vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi hiệu quả, đảm bảo môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM tại 
các xã đến năm 2020 của phòng Kinh tế thành phố./.

Nưi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối;
- Hồ sơ NTM;
- Lưu Phòng KT;

(Báo cáo)

TRƯỞNG PHÒNG

Duong Thanh Long
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UBND THÀNH PHỐ YUYEN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Sô: 27/BC-PGDĐT TP. Tuyên Quang, ngày 30 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới 

thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016- 2020

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang V/v báo 
cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đã đạt chuẩn 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Triển khai thực hiện Ke hoạch số 77/KH-ƯBND ngày 19/8/2016 của UBND 
thành phố Tuyên Quang về Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố

Tham mưu ƯBND thành phố chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/9/2016 của ủy ban nhân dân thành phố Tuyên 
Quang về việc xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn qùốc gia giai đoạn 
2016-2020, nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường theo hướng chuẩn 
quốc gia, nâng cao chất lượng, thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục, gắn với. 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố

Chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 
đến toàn thế đội ngũ cán bộ, giáo viên các chủ trương của Đảng, chính sách của 
nhà nước về nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phố cập giáo 
dục, pho cập giáo dục trung học cơ sở xóa mù chữ ở 100% xã, phường;

Phối họp với các phòng ban liên quan trong tham mưu, đề xuất với các cấp Ị 
uỷ đảng, chính quyền ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư các nguồn vốn cho xây dựng cơ Ị 
sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với trường thuộc các xã triên khai thực hiện 
xây dựng Nông thôn mới hàng năm

Huy động mọi nguồn lực khuyến khích các tố chức, cá nhân và các nhà hảo ’ 
tâm đóng góp, ủng hộ xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn

II. NHỮNG KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tiêu chí số 5 - Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiếu học,. 
trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ tiêu! 
đạt > 70%

Trên địa bàn thành phố có 05 xã với 17 trường học (mầm non 06, trường tiếu I 
06, THCS 05)



Từ năm 2016 đến nay UBND thành phố đầu tư xây dựng và đưa vào sử 
dụng 55 phòng học (MN An Khang 04 phòng, MN Tràng Đà 06 phòng, MN Hương 
Sen 09 phòng, MN Kim Phú 04 phòng, TH Kim Phủ 10 phòng, TH Sơn Lạc 12 
phòng, THCS Lưỡng Vượng 10 phòng)-, 06 nhà hiệu bộ (MN Hương Sen, MN- 
Tràng Đà, TH Sơn Lạc, TH Thái Long, THCS An Khang, THCS Thái Long); 03 
nhà đa chức năng (TH Tràng Đà, TH Lưỡng Vượng, TH An Khang)-, cải tạo, 
sửa chữa, nâng câp 01 bêp ăn bán trú trường MN Tràng Đà; cải tạo, sửa chữa nâng 
cấp công trình vệ sinh giáo viên, học sinh tại 17 đon vị trường với tổng kinh phí 
hơn 40 tỷ đồng; mua sắm đồ dùng trang thiết bị dạy học hơn 9 tỷ đồng; các tổ 
chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ làm mái che sân trường, đổ bê tông sân 
chơi bãi tập, xây tường rào,.... sửa chữa cải tạo khuôn viên trường lớp trị giá trên 2 
tỷ đồng. Chính vì vậy đến nay có 10/14 trường được công nhận trường chuẩn quốc 
gia, đạt 71,42%. 5/5 xã đạt tiêu chí về trường chuẩn quốc gia

- Xã Tràng Đà: 3/4 chiếm 75% trường đạt chuẩn, trường MN Hương Sen 
chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vì còn thiếu bếp ăn bán trú ngày 
20/3/2020 ƯBND thành phố đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về phê 
duyệt chủ trương đâu tư xây dựng công trình: Xây nhà bếp ăn bán trú trường MN 
Hương Sen, dự kiên tháng 10/2020 UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia

- Lưỡng Vượng: 2/3 chiếm 70% trường đạt chuẩn, trường MN Lưỡng 
Vượng chưa đạt chuẩn, ngày 8/10/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết 
định số 3054/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây 
nhà lóp học và nhà hiệu bộ trường MN Lưỡng Vượng

- An Khang: 3/3 chiếm 100% trường đạt chuẩn
- Thái Long: 2/3 chiếm 70% trường đạt chuẩn, trường MN Thái Long chưa 

đạt chuẩn, ngày 8/10/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3053/QĐ- 
UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây nhà lófp học và 
nhà hiệu bộ trường MN Thái Long

- Kim Phú: 3/4 chiếm 75% trường đạt chuẩn, trường MN Kim Phú chưa đạt 
chuẩn, ngày 31/3/2020 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 68/QĐ- 
ƯBND về phê duyệt chủ trưong đầu tư xây dựng công trình: Quy hoạch xây dựng 
trường MN Kim Phú

Đánh giá: Tiêu chí trường học có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định
2. Chỉ tiêu 14.1 - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ 

cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chỉ tiêu đạt
5 xã trên địa bàn thành phố (Tràng Đà, Lưỡng Vượng, An Khang, Thái Long, Kim 

Phú) kêt quả phổ cập giáo dục năm 2019 như sau:

STT Đon vị
Phổ cập 
MN cho 
trẻ 5 tuổi

Xóa mù chữ
Phổ cập tiếu 
học đúng độ 

tuổi

Phố cập giáo 
dục THCS

1 Xã Tràng Đà Đạt Đạt mức độ 2 Đạt mức độ 3 Đạt mức độ 3

2 Xã Lưỡng Vượng Đạt Đạt mức độ 2 Đạt mức độ 3 Đạt mức độ 3



3 Xã An Khang Đạt Đạt mức độ 2 Đạt mức độ 3 Đạt mức độ 3

4 Xã Thái Long Đạt Đạt mức độ 2 Đạt mức độ 3 Đạt mức độ 3

5 Xã Kim Phú Đạt Đạt mức độ 2 Đạt mức độ 3 Đạt mức độ 3

Đánh giá: Tiêu chí phổ cập có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.
3. Chỉ tiêu 14.2 - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục 

học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp). Chỉ tiêu đạt > 70%
Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp trung học cơ sở được-tiếp tục 

học trung học (phô thông, bố túc, trung cấp), cụ thế:
- Xã Tràng Đà: 258/275 đạt 93,8%
- Xã Lưỡng Vượng: 330/356 đạt 92,7%
- Xã An Khang: 221/232 đạt 95,26%
- Xã Thái Long: 168/183 đạt 91,8%
- Xã Kim Phú: 587/654 đạt 89,75%
Năm học 2018-2019 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục 

học trung học (phố thông, bố túc, trung cấp), cụ thế:
- Xã Tràng Đà: 63/63 đạt 100%
- Xã Lưỡng Vượng: 82/83 đạt 98,8%
- Xã An Khang: 59/60 đạt 98,3%
- Xã Thái Long: 45/47 đạt 95,7%
- Xã Kim Phú: 147/150 đạt 98%
Đánh giá: Tiêu chí 14.2 có 5/5 xã (100%) đạt chuẩn theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế (Báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu VT, Thắng

Trần Hồng Luong



UBND THÀNH PHO TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG VẤN HÓA VÀ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /BC-VHTT TP. Tuyên Quang, ngày 04 thảng 8 năm 2020

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Tiêu chí 6, 8, 16 

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới thành phố

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố,

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa
Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố có 05/05 xã có nhà văn hóa và khu 
thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ BHTTDL (theo Thông tư số 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 
của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức,' 
hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thế thao xã và Thông tư sổ 
06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tỉêu 
chí của Nhà vãn hóa - khu thể thao thôn)-, 62/62 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao 
đảm bảo theo quy định.

Các thiết chế văn hóa, thể thao đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả, 
tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, TDTT góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thế chất, 
đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, tổ chức quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao phát huy tinh thần chủ động, , 
tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp 
giữ gìn và phát triển văn hóa; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục 
vụ các nhiệm vụ chính trị tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 
xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững của đất nước.

Đánh giá: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa có 05/05 xã (100%) đạt chuẩn 
theo quy định.



2. Tiêu chí số 8: về thông tin và truyền thông
Mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triến, 

nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. 
100% số thôn có dịch vụ điện thoại và Internet băng rộng.

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã được quan tâm đầu tư, xây dựng mới với 
quy mô bao gồm các trạm phát trung tâm xã kết nối với các cụm loa tại các thôn. 
Trạm truyền thanh cơ sở đã phát huy được vai trò phục vụ công tác tuyên truyền, 
chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ và Chính quyền xã; góp phần đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần 
chúng nhân dân trên địa bàn.

về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành: 100% số xã có 
mạng nội bộ và được kết nối Internet; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy 
tính phục vụ cho công việc; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được áp dụng cơ 
bản đảm bảo băng thông đường truyền và an toàn, an ninh thông tin. Việc ứng dụng 
các phần mềm theo chuyên ngành quản lý; hệ thống phần mềm quản lý và điều 
hành tiếp tục được phát huy hiệu quả, 05/05 xã đã có hòm thư điện tử chính thức 
của cơ quan nhà nước; 05/05 xã kết noi liên thông các TTHC và dịch vụ công, góp 
phần đẩy mạnh cái cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục 
hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đánh giả: Tiêu chí Thông tin và Truyền thông có 05/05 (100%) đạt chuẩn 
theo quy định.

3. Tiêu chí số 16: về văn hóa
Đến tháng 6 năm 2020, 5 xã thuộc thành phố có 7.980/8.525 hộ gia đình đạt 

gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,6%; có 61/62 thôn đạt thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 
98,4%; có 1/5 xã có làng văn hóa du lịch cộng đồng homestay (xã Kim Phú).

Đánh giá: Đến nay 05/05 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí số 16 theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 6, 8, 16 xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố đến thời điểm 30/6/2020. Phòng Văn hóa và Thông tin 
thành phố báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kinh tế TP;
-Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



CỘNG HỎA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8 năm 2020

ƯBND THÀNH PHÔ TUYÊN QUANG 
PHÒNG LAO ĐỘNG -TBXH

Số: 53 /BC-LĐTBXH

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu 

xã nông thôn mới đến nãm 2020

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo kết 
quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 
thành phố Tuyên Quang

Phòng Lao động - Lao đông Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực 
hiện các chỉ tiêu nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố được phụ trách như sau:

I. Các Tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Lao động - TBXH phụ trách
1. Tiêu chí số 11 (hộ nghèo)

Phiếu khảo sát hộ gia đình, Biên bản họp dân thông qua kết quả rà soát 
của thôn; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Tiêu chí số 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên)

Hồ sơ bao gồm: Danh sách theo dõi người lao động trong độ tuổi lao động 
có việc làm, không có việc làm, biếu tống hợp lao động có việc làm thưòng 
xuyên của xã Thái Long; Kim Phú; Lưỡng Vượng; Tràng Đà; An Khang => Hồ 
sơ tiêu chí số 12 đảm bảo đạt theo quy định.

3. Chỉ tiêu số 14.3 (Tỷ lệ lao đông có việc làm qua đào tạo)

Hồ sơ bao gồm: Danh sách theo dõi người lao động có việc làm qua đào 
tạo, biếu tống hợp lao động có việc làm qua đào tạo của xã Thái Long; Kim 
Phú; Lưỡng Vượng; Tràng Đà; An Khang => Hồ sơ tiêu chí số 14.3 đảm bảo 
đạt theo quy định.

4. Chỉ tiêu số 18.6 (Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chong bạo lực gia 
đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dê bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia 
đình và đời sống xã hội)

II. Ket quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới.

1. Tiêu chí số 11 (hộ nghèo)
a) Yêu cầu của tiêu chí.
Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí "Hộ nghèo" khi 

có tỷ lệ hộ nghèo của xã (tại thời| điểm xét duyệt) qua điều tra, rà soát bằng 
hoặc dưới 12% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.



- Xã Tràng Đà: Kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 (Thời điểm 
tháng 10/2019) số hộ nghèo: 7 hộ, tỷ lệ 0,43%.

- Xã An Khang: Kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 (thời điềm 
tháng 10/2019) số hộ nghèo: 16 hộ, tỷ lệ 1,42%.

- Xã Lưỡng Vượng: Ket quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 (điếm 
thảng 10/2019) Số hộ nghèo: 19 hộ, tỷ lệ 0,91%.

- Xã Thái long: Ket quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 (đỉếm tháng 
10/2019) Số hộ nghèo: 25 hộ, tỷ lệ 2,5%.

- Xã Kim Phú: Ket quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 (điếm tháng 
10/2019) Số hộ nghèo: 127 hộ, tỷ lệ 3,30%

c) Đánh giá
- Xã Tràng Đà: Tiêu chí số 11 => Đạt.
- Xã An Khang: Tiêu chí số 11 => Đạt.
- Xã Lưỡng Vượng: Tiêu chí số 11 => Đạt.
- Xã Thái Long: Tiêu chí số 11 => Đạt.
- Xã Kim Phú: Tiêu chí số 11 => Đạt.

Phiếu khảo sát hộ gia đình, Biên bản họp dân thông qua kết quả rà soát 
của thôn; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; Theo Thông báo số 101/TB- 
UBND ngày 4/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quạng về phê duyệt 
kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
Quyết định số 194/TB-UBND ngày 10/12/2019 của ủy ban nhân dân thành phố 
thông báo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 -> Hồ sơ đảm bảo.

2. Tiêu chí số 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên)

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Xã được công nhận đạt tiêu chí về lao động có việc làm khi có tỷ lệ 
người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao 
động đạt từ 90% trở lên.

b) Ket quả thực hiện tiều chí.

- Xã Thái Long: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao 
động có khả năng tham gia lao động: 2.324/2.541 đạt 91%.

- Xã Kim Phú: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao 
động có khả năng tham gia lao động: 8339/9062 đạt 92%.

- Xã Lưỡng Vượng: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao 
động có khả năng tham gia lao động: 3.884/3.996 đạt 97%.

- Xã Tràng Đà: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động 
có khả năng tham gia lao động: 3.232/3.387 đạt 95,4%.

- Xã An Khang: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao 
động có khả năng tham gia lao động: 2,618/2.651 đạt 98,7 %.

c) Đánh giá:

- Xã Thái Long: Tiêu chí số 12 => Đạt.
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- Xã Kim Phú: Tiêu chí số 12 => Đạt.•
- Xã Lưỡng Vượng: Tiêu chí số 12 => Đạt.

- Xã Tràng Đà: Tiêu chí số 12 => Đạt.

- Xã An Khang: Tiêu chí số 12 -> Đạt

3. Chỉ tiêu số 14.3 (Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo)

a) Yêu cầu của tiêu chí

Xã được công nhận đạt tiêu chí về lao động có việc làm qua đào tạo đạt
từ 25% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí.

- Xã Thái Long: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 1200/2863 đạt 42,1 %.

- Xã Kim Phú: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 5536/8339 đạt 66,4%.

- Xã Lưỡng Vượng: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 1.838/3.996 đạt 46%.

- Xã Tràng Đà: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 2065/3038 đạt 68% .

- Xã An Khang: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 1,694/2,657 đạt 63,9 %.

c) Đánh giá:

- Xã Thái Long: Chỉ tiêu số 14.3 => Đạt

- Xã Kim Phú: Chỉ tiêu số 14.3 => Đạt

- Xã Lưỡng Vượng: Chỉ tiêu số 14.3 => Đạt

- Xã Tràng Đà: Chỉ tiêu số 14.3 => Đạt

- Xã An Khang: Chỉ tiêu số 14.3 => Đạt
4. Chỉ tiêu số 18.6 (Đảm bảo bĩnh đẳng giới và phòng chong bạo lực

gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dê bị tổn thương trong các lĩnh vực của 

gia đình và đời song xã hội)

Hồ sơ thấm định bao gồm: Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt của 
xã nhiệm kỳ 2015-2020; danh sách BCH Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020; danh 
sách hộ nghèo được vay vốn; Nhật ký theo dõi các chuyên mục tuyên truyền về 
bình đẳng giới trên hệ thống truyền thanh của xã; Giấy chứng nhận và danh sách 
địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh củạ xã Tràng Đà, An Khang, Lưỡng Vượng, Thái 
Long, Kim Phú -> Hồ sơ tiêu chí số 16.8 đảm bảo đạt theo quy định.

Nơi nhận:
- ƯBND thành phố; (Báo cáo)
- Phòng Kinh tế thành phố;
-Lưu: VT.

PHÒNG

Phạm Ngọc Hải



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

cục THỐNG KÊTUYÊN QUANG
CHI CỤC THỐNG KỀ THÀNH PHỐ

Số: 242/CCTK-NTM
V/v báo cáo kết quả thẩm tra, đánh giá tiêu 

chí Thu nhập của các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới.

BÁO CÁO
Xác nhận mức độ đạt tiêu chí Nông thôn mới của 5 xã Thành phố 

Tuyên Quang về Tiêu chí Thu nhập

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố Tuyên 
Quang giao về việc xác định đạt chuẩn tiêu chí thu nhập, hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng Nông thôn mới năm 2020 của 5 xã: Tràng Đà, Thái Long, Kim Phú, Lưỡng 
Vượng, An Khang. Chi cục Thống kê thành phốTuyên Quang đánh giá thực trạng, 
và kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập của các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai 
đoạn 2011-2020 như sau:

1. Ket quả thực hiện tiêu chí thu nhập.

về hồ sơ: Các xã đã có báo cáo thu nhập toàn xã năm 2020 số liệu được thu 
thập từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020. Trong báo cáo có tính toán chi tiết về 
tổng thu từ các nguồn như: Tiền công tiền lương của hộ; Thu từ các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và các khoản thu nhập từ không sản xuất kinh doanh. Cách tính 
toán và biểu mẫu theo đúng hướng dẫn của Chi cục Thống kê số liệu dân số là số 
liệu do Cục Thống kê Tuyên Quang đã công bố.

2. Thò’i gian thầm định: Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6/2020.
2.1. Ket quả thẩm định.

-Tiêu chí số 10 (Thu nhập):

Hồ sơ thẩm định bao gồm: Hệ thống biểu tính toán về Tổng thu thập và 
thông tin về các nguồn thu như: Tiền công, tiền lương của hộ; Thu từ các hoạt 
động sản xuất kinh doanh (chi tiết tìmg lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghiệp' 
xây dựng; nông lâm nghiệp thủy sản...) Các khoản thu khác được tính vào thu 
nhập.

3. Ket quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới

3.1Tiêu chí số 10 (Thu nhập).

Yêu cầu của tiêu chí:

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí "Thu nhập" khi có 
Thu nhập bình quân/người/năm đạt trên 32-33 triệu đồng. Theo Quyết định số



115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

4. về kết quả thu nhập:

Xã Tràng Đà: Tổng số nhân khẩu năm 2020 là 5.654 người; bình quân thu 
nhập đầu người năm 2020 là 44,82 triệu đồng;

Xã Thái Long: Tổng số nhân khẩu năm 2020 là 3.855 người; Thu nhập bình 
quân đầu người năm 2020 là 43,10 triệu đồng;

Xã An Khang: Tổng số nhân khẩu năm 2020 là 4.258 người; Thu nhập bình 
quân đầu người năm 2020 là 40,32 triệu đồng.

Xã Lưỡng Vượng: Tổng số nhân khẩu năm 2020 là 7.676 người Thu nhập 
bình quân đầu người năm 2020 là 40,1 triệu đồng;

Xã Kim Phú: Tổng số nhân khẩu năm 2020 là 14.360người; Thu nhập bình 
quân đầu người năm 2020 là 40,28 triệu đồng;

5. Kết luận: Đồng ý đề nghị xét, công nhận 5/5 xã đạt tiêu chí số 10 (Thu 
nhập). Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2020.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 10 “Thu nhập” 
trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bànthành phố Tuyên Quang. 
Chi cục Thống kê trân trọng báo cáo ƯBND thành phố./.

Nơi nhận:
- UBND TP; (Báo cáo)
- UBND 5 xã đạt chuẩn NTM;
- Lưu VT.

CHỊ_CỤC TRƯỞNG

Lê Thị Thu Nga
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:n quangUBND TH. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Tuyên Quang, ngày 04 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Tiêu chí số 15 - Y tế 

xây dựng nông thôn mới tại các xã đến tháng 6 năm 2020

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố,

Trên cơ sở kết quả thực hiện các tiêu chí được Ban Chỉ đạo xây dựng 
nông thôn mới thành phố và qua rà soát Phòng Y tế báo cáo tiêu chí số 15 về 
Y tế cụ thể, như sau:

1. Đánh giá kết quả Tiêu chí số 15 - Y tế xây dựng nông thôn mó’i 
gắn vói thực tiễn ờ xã

- Công tác tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế được trú 
trọng. Năm 2011 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 62.2%. Thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thường trực thành ủy về việc chung sức xây dựng nông thôn mới, 
hàng năm UBND thành phố xây dựng kế hoạch phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT; 
thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND 
thành phố đã tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, tính đến 
30/6/2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95.9%; 05/5 xã đạt tỷ lệ người 
dân tham gia bảo hiểm y tế, (trong đó: xã An Khang: 4.067/4.258 người dân 
đạt 95.5%; xã Tràng Đà: 5.222/5.654 người dân đạt 92.3%; xã Lưỡng Vượng 
7.057/7.7676 người dân đạt 92.0%; xã Thái Long 3.582/3.855 người dân đạt 
92.9%; xã Kim Phú 13.772/14.360 người dân đạt 95.9%).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng năm 2011 
chiếm 12.21%; tháng 6 năm 2020 là 9.60 %; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng thể thấp còi năm 2011 là 24.26%; tháng 6 năm 2020 là 19.70%. 
Hàng năm, UBND thành phố đều đưa chỉ tiêu về giảm tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi 
suy dinh dưỡng là chỉ tiêu chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
chính trị của địa phương. Cùng với việc chỉ đạo triển khai Chương trình dinh 
dưỡng (Một trong những chương trình mục tiêu y tế quốc gia), các ngành 
đoàn thế trong thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền trực 
tiếp cho bà mẹ có thai và cho con bú, thay đổi nhận thức và hành vi, tạo các 
điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Đến 
tháng 6 năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng 
giảm xuống còn 9.70%, suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi trung bình toàn 
thành phô là 19.70% (trong đó: xã An Khang: 19.8%; xã Tràng Đà: 18.7%; 
xã Lưỡng Vượng: 19.3%; xã Thái Long: 19.5%; xã Kim Phú: 23.1%).

- Toàn thành phố có 15/15 Trạm Y tế, trong đó từ năm 2011 đến hết 
tháng 2/2020 xây dựng mới 4 trạm y tế 2 tầng (mỗi trạm có 12-47 phòng chức



năng); nâng cấp 11 trạm y tế. Cán bộ các trạm y tế được điều động và tăng 
cường đảm bảo mỗi xã, phường đều có ít nhất 01 bác sỹ làm công tác khám 
chữa bệnh, có các y sỹ, nữ hộ sinh đại học hoặc trung học, điều dưỡng, dược sỹ 
trung học hoặc lương y đa khoa theo quy định của Bộ Y tế. Các xã, phường đều 
đã tích cực triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 
2020, kết quả tính đến hết năm 2019 có 15/15 xã, phường đã được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.

- Tống số 5/5 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã đã được UBND 
Tỉnh ra Quyết định công nhận các xã Tràng Đà, An Khang, Lưỡng Vượng, 
Thái Long, Kim Phú. Hàng năm Ngành Y tế thành phố đã thành lập đoàn 
kiếm tra giám sát, đánh giá chấm điếm đối với các xã, phường trên địa bàn. 
Đảnh giá: Đen nay, 05/5 xã (đạt 100%) đạt chuẩn tiêu chí số 15 theo quy định.

2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các chỉ tiêu xây 
dựng nông thôn mới trong lĩnh vực y tế.

Để đạt được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực Y tế 
cần các giải pháp sau:

+ Chỉ đạo Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, phường duy trì chế 
độ họp và đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vào Nghị quyết của Đảng 
ủy và kế hoạch phát triến kinh tế-xã hội hàng năm của xã.

+ Bổ sung kinh phí để sữa chữa và nâng cấp nhà trạm, các công trình 
phù trợ theo Bộ tiêu chí theo quy định.

+ Đầu tư kinh phí cho ngành Y tế mua sắm bổ sung trang, thiết bị y tế, 
trang thiết bị truyền thông cho các trạm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, 
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vận động nhân dân thực hiện tốt các 
dịch vụ KHHGD.

+ Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể được phân công phụ trách tăng 
cường kiếm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

+ Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phổi với ngành Y tế triển 
khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng cao và tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ KHHGĐ.

+ tăng cường công tác tuyên truyền về trẻ em suy dinh dưỡng
Đồng ý đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn 

mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố của phòng Y tế 
thành phố./.

Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Lưu YT.

CHUYÊN VIÊN THAM MƯU

Đoàn Thị Bích Ngọc



UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Tư PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131 /BC-TP TP. Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Làm việc Đoàn thẩm tra hồ sơ xét đề nghị công nhận thành phố 

Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Căn cứ văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng 
nông thôn mới thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí 
nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Phòng Tu 
pháp thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nhu sau:

I. Công tác tham mưu triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Phòng Tư pháp đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố ban hành các 
văn bản thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể:

+ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/7/2017 về thực hiện Quyết định số 
619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 18/10/2017 về tập huấn công tác xây 
dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngàỵ 29/01/2018 về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, 
xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018

+ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 06/12/2018 về tập huấn công tác xây 
dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2019 về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2019.

+ Văn bản số 2092/UBND-TP ngày 09/10/2017 về hướng dẫn thực hiện 
tiêu chí thành phần 18.5 “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc 
gia vê xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

+ Văn bản số 2146/UBND-NC ngày 18/10/2017 về thực hiện quy định về 
xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Văn bản số 863/UBND-NC ngày 03/5/2019 về việc xây dựng xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;

+ Văn bản số 1007/UBND-NC ngày 15/5/2019 về việc thực hiện công tác 
xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;



+ Văn bản số 2659/ƯBND-TP ngàỵ 06/12/2019 về việc đánh giá thực hiện 
quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc thành lập Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tuyên Quang;

+ Quyết định số 01/QĐ-HĐTCPL ngày 26/10/2017 về ban hành quy chế 
hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của thành phố Tuyên Quang;

+ Quyết định số 2979/QĐ-ƯBND ngày 13/12/2018 về việc kiện toàn Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tuyên Quang;

+ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc kiện toàn Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tuyên Quang.

II. Kết quả đánh giá thực hiện quy định về xây dựng xã, phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật đối vói các xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Kết quả đánh giá thực hiện quy định về xây dựng xã, phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại thời 
điểm được công nhận

- Từ năm 2014 đến năm 2019 thành phố Tuyên Quang có 04 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới cụ thể:

+ Xã An Khang được công nhận nông thôn mới năm 2014;

+ Xã Tràng Đà được công nhận nông thôn mới năm 2016;

+ Xã Lưỡng Vượng được công nhận nông thôn mới năm 2016;

+ Xã Thái Long được công nhận nông thôn mới năm 2019.
- Tại thời điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã Tràng Đà, 

Lưỡng Vượng, An Khang chưa thực hiện đánh giá theo tiêu chí 18.5 “Xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật" theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ.

- Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
thuộc tỉnh Tuyên Quang, từ 01/01/2020, xã Kim phú, huyện Yên Sơn sáp nhập về 
thành phố Tuyên Quang. Theo hồ sơ bàn giao xã Kim Phú được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2017.

- Như vậy, có 02 xã (Kim Phú, Thái Long) đạt chuẩn nông thôn mới tại thời 
điểm công nhận đươc đánh giá theo tiêu chí 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" 
theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Xã Kim Phú được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 
7928/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về công 
nhận các xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2017.

2



+ Xã Thái Long được đánh giá đạt chuẩn tịếp cận pháp luật tại Quyết định số 
số 159/QĐ-ƯBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về 
công nhận các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

2. Kết quả đánh giá thực hiện quy định về xây dựng xã, phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
(tính đến thời điếm tháng 7/2020).

Hiện nay, thành phố Tuyên Quang có 05 xã (An Khang, Tràng Đà, Lưỡng 
Vượng, Thái Long, Kim Phú) đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả đánh giá xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2019 (tính đến thời điểm tháng 7/2020) có 05/05 xã đạt tiêu chí 
18.5- xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:

2.1. Tiêu chi 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Đạt)

- Chỉ tiêu 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai 
nhiệm vụ được giao đế thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa 
phưong và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ

- Chỉ tiêu 2: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không 
để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện 
hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước.

- Chỉ tiêu 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; 
không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước

2.2. Tiêu chí2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thấm quyền của úy 
ban nhân dân cấp xã (Đạt)

- Chỉ tiêu 1: Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính
- Chỉ tiêu 2: Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 

hành chính theo quy định
- Chỉ tiêu 3: Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời 

hạn quy định
- Chỉ tiêu 4: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục 

hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định
- Chỉ tiêu 5: Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái 

độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính
2.3. Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật (Đạt)

- Chỉ tiểu 1: Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có 
giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ 
văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân 
dân cấp xã.

- Chỉ tiêu 2: Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải 
cung cấp của ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Chỉ tiêu 3: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên.

3



- Chỉ tiêu 4: Tố chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật 
mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã.

- Chỉ tiêu 5: Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp.

- Chỉ tiêu 6: Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 
đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã theo 
quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chỉ tiêu 7: Các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động 
có hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến pháp luật của Nhân dân 
trên địa bàn cấp xã.

- Chỉ tiêu 8: Tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật theo quy định của Luật 
tổ chức chính quyền địa phương.

- Chỉ tiểu 9: Bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật theo quy định.

2.4. Tiêu chí 4: Ho à giải ở cơ sở (Đạt)

- Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa 
giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ 
sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 
hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên.

- Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.
2.5. Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Đạt)

- Chỉ tiêu 1: Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp 
luật về dân chủ ở cơ sở, trừ các thông tin quy định tại chỉ tiêu 1 của tiêu chí 2 và 
chỉ tiêu 1 của tiêu chí 3.

- Chỉ tiêu 2: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định 
trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ tiêu 3: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, biểu quyết để 
cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về 
dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ tiêu 4: Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền 
quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ tiêu 5: Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, 
Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định 
của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

* Khối lượng thực hiện: 05 tiêu chí gồm 25 chỉ tiêu thực hiện (Đạt).

Ket quả đánh giá, xác định nêu trên được công nhận tại Quyết định số 
160/QĐ-ƯBND ngày 21/01/2020 của ủy ban nhân dân thành phố về công nhận 
các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2019 (xã Tràng Đà, An Khang, Thái Long, An Khang)-,
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Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của ủy ban nhân dân huyện Yên 
Sơn về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (xã 
Kim Phú).

3. Đánh giá mức độ đạt của tiêu chí 18.5 so vói yêu cầu của tiêu chí:

Các xã đạt nông thôn mới trên địa bàn thành phố 100% đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Phòng Tư pháp thành phố trân trọng báo cáo./.

NơLnhJn:. TRƯỞNG PHÒNG
- UBND thành phố (Báo cáo);
- Phòng Kinh tế;
-Lưu:TP.

Trần Long
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UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’

Số: 91/BC-TNMT TP. Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO 

Ket quả thực hiện các chỉ tiêu tiêu trí 17 tại 5 xã 
đạt chuẩn nông thôn mói trên địa bàn thành phố

Thực hiện Văn bản số 08/CV-BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 
tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố. 
Phòng Tài nguyên và Môi truờng thành phố báo cáo kết quả, cụ thế như sau:

1. Chỉ tiêu 17.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước họp vệ sinh và nước sạch 

theo quy định

Đối với 05 xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, 
hợp vệ sinh là 9.029/9.209 hộ, đạt tỷ lệ 98%, cụ thể:

+ Xã Tràng Đà: Đạt 100 % (1.539/1.539 hộ sử dụng nước sạch họp vệ sinh)

+ Xã Lưỡng Vượng: Đạt 96,6% (1.822/1.846 hộ sử dụng nước sạch họp vệ sinh)

+ Xã An Khang: Đạt 99,4% (1.071/1.077 hộ sử dụng nước sạch họp vệ sinh)

+ Xã Kim Phú: Đạt 97% (3.712/3.845 hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh)

+ Xã Thái Long: Đạt 98,1 % (885/902 hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh)

2. Chỉ tiêu 17.2 Tỷ lệ co* sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, 

làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường

- Xã Tràng Đà: Đạt 100% (135/135).

- Xã Lưỡng Vượng: Đạt 100% (205/205)

- Xã An Khang: Đạt 100% (86/86)

- Xã Kim Phú: Đạt 100% (8/8)

- Xã Thái Long: Đạt 100% (129/129)

2. Chỉ tiêu 17.3 Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, 

an toàn

- Xã Tràng Đà: Đạt (9/9 xóm đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, 
cổng ngõ không lầy lội, trồng và chăm sóc 3.800m đường hoa, cây xanh)



- Xã Lưỡng Vượng: Đạt (11/11 thôn đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang 
hàng rào, cong ngõ không lầy lội, trồng và chăm sóc 4.500m đường hoa, cây xanh)

- Xã An Khang: Đạt (9/9 thôn đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng 
rào, cổng ngõ không lầy lội, trồng và chăm sóc 1.500m đường hoa, cây xanh)

- Xã Kim Phú: Đạt (28/28 thôn đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng 
rào, cổng ngõ không lầy lội, trồng vá chăm sóc 4.300m đường hoa, cây xanh)

- Xã Thái Long: Đạt (5/5 thôn đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng 
rào, cống ngô không lầy lội, trồng và chăm sóc 3. OOOm đường hoa, cây xanh)

3. Chỉ tiêu 17.4 Mai táng phù họp theo quy định và theo quy hoạch

- Xã Tràng Đà: Đạt (mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Tràng Đà, đã xây 
dựng cống, tường rào, nhà quản trang và 02 khu cát táng, địa táng theo quy định).

- Xã Lưỡng Vượng: Đạt (mở rộng nghĩa trang thôn 1, thôn 6, đã xảy dựng 
cống, tường rào, nhà quản trang và 02 khu cát táng, địa táng theo quy định).

- Xã An Khang: Đạt (Quy hoạch nghĩa trang thôn Trường Thi nghĩa trang 
đã xây dựng cống, tường rào, nhà quản trang và 02 khu cát táng, địa tảng theo 
quy định).

- Xã Kim Phú: Đạt (Quy hoạch mới nghĩa trang thôn 5, nghĩa trang đã xây 
dựng cong, tường rào, nhà quản trang và 02 khu cát tảng, địa táng theo quy định).

- Xã Thái Long: Đạt (mở rộng nghĩa trang Hòa Mục, nghĩa trang đã xây 
dựng cổng, tường rào, nhà quản trang và 02 khu cát táng, địa táng theo quy định)

4. Chỉ tiêu 17.5 Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập 

trung, cơ sỏ’ sản xuất - kinh doanh đưọc thu gom, xử lý theo quy định

- Chất thải rắn sinh hoạt, rác thải: Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh 
từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt thường ngày của người dân. về cơ bản, thành phần 
của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chất vô cơ (thủy tinh, kim loại, giấy, cao 
su...) và các chất hữu cơ (thực phẩr.i thừa, xác động thực vật,..) và các chất khác.

Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt được thu gom chung với rác thải sinh 
hoạt tại các thôn, xóm đưa về trạm trung chuyển tại các vị trí trên địa bàn các xã, 
sau đó được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đến Bãi chôn lấp rác thải 
tại xóm 17, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để xử lý.

Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tập chung tại khu vực bãi chôn lấp rác 
thải, chất thải rắn trong sinh hoạt được phân loại, đối với chất thải vô cơ được đem 
đi chôn lấp còn chất thải rắn không phân hủy được (chai lọ thủy tinh, nilon, 
nhựa...) được thu gom mang đi xử lý hoặc có thể tái sử dụng.
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- về chất thải rắn nguy hại: Tại khu vực hoạt động sản xuất nông nghiệp đã 
có bể chứa thu gom vỏ bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng, định kỳ hàng tháng được 
thu gom đến nơi tập kết để thuận tiện cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, 
xử lý theo quy định.

Từ năm 2015 về trước, việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV do Chi 
cục bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các xã thực hiện thu gom và 
vận chuyển đến tỉnh Hưng Yên để xử lý. Từ năm 2016 đến nay vỏ bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được xử lý (một phần được các hộ gia đĩnh, cá 
nhân thu gom đốt). UBND thành phố đã chỉ đạo ƯBND các xã thu gom 5.344 kg 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được xử lý.

Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng chưa được xử lý hiện nay 
đang được Ban quản lý lắp đặt bể chứa và vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng thành phố thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng 
để thực hiện việc vận chuyến, tiêu hủy theo quy định.

- Chất thải rắn y tế: Trên địa bàn các xã chưa có nơi xử lý chất thải y tế 
theo quy định (Trung tâm Y tế thành phổ có hợp đồng xử lý chất tải Y tế với 
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang, 5/5 Trạm Y tế xã đã thực hiện ký 
hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải y tế với Trung tâm y tế thành phổ theo 
quy định).

- Nước thải: Việc thực hiện thu gom và xử lý nước thải, tiếng ồn, khói bụi và 
mùi đã được các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn trước khi đi vào hoạt động, 
việc xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý chất thải được đánh giá trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được các ngành chức năng và cơ quan chuyên môn thẩm 
định, xác nhận theo quy định. Đối với nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ 
bộ trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

5. Chỉ tiêu 17.6 Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bế chứa nưóc sinh 

hoạt họp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch

Đối với 05 xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, 
hợp vệ sinh là 8.567/9.209 hộ, đạt tỷ lệ 93%, cụ thể:

- Xã Tràng Đà: Đạt (1.539/1.539 hộ đạt 100%).

- Xã Lưỡng Vượng: Đạt (1.818/1.846 hộ đạt 98,5%).

- Xã An Khang: Đạt (1.037/1.077 hộ đạt 96,3%)).

- Xã Kim Phú: Đạt (3.332/3.845 hộ đạt 87%).
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- Xã Thái Long: Đạt (841/902 hộ đạt 93,2%)

6. Chỉ tiêu 17.7 Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 

sinh môi trường

Đối với 05 xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, 
hợp vệ sinh là 3.856/4.361 hộ, đạt tỷ lệ 88,4%, cụ thể:

- Xã Tràng Đà: Đạt 85% (4^3/497 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường)

- Xã Lưỡng Vượng: Đạt 97% (928/955 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn 
nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường)

- Xã An Khang: Đạt 100% (1.017/1.017 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn 
nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường)

- Xã Kim Phú: Đạt 69,5% (780/1.123 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường)

- Xã Thái Long: Đạt 92,1 % (708/769 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường)

1. Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và CO’ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phấm tuân thủ các quy định về đảm bảo

Đối với 05 xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, 
hợp vệ sinh là 1.872/1.872 hộ, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- Xã Tràng Đà: Đạt 100% (138/138 hộ gia đình)

- Xã Lưỡng Vượng: Đạt 100% (188/188 hộ gia đình)

- Xã An Khang: Đạt 100% (433/433 hộ gia đình)

- Xã Kim Phú: Đạt 100% (401/401 hộ gia đĩnh)

- Xã Thái Long: Đạt 100% (698/698 hộ gia đình)

8. Đối vói bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng

Từ năm 2015 về trước do Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang phối 
hợp với các xã thực hiện thu gom và vận chuyển đến tỉnh Hưng Yên để xử lý. Từ 
năm 2016 đến nay vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được xử lý 
(một phần được các hộ gia đỉnh, cá nhân thu gom dot). UBND thành phố đã chỉ 
đạo UBND các xã thu gom 5.344 kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
chưa được xử lý.
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Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng chưa được xử lý hiện nay 
đang được Ban quản lý lắp đặt bể chứa và vận chuyển, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng thành phố thực hiện ký họp đồng với đơn vị có đủ chức năng 
để thực hiện việc vận chuyên, tiêu hủy theo quy định.

9. Đối vói chat thải rắn y tế

Trên địa bàn các xã chưa có nơi xử lý chất thải y tế theo quy định (Trung 
tâm Y tế thành pho có họp đồng xử lý chất tải Y tể với Bệnh viện Y dược cô truyền 
tỉnh Tuyên Quang, 5/5 Trạm Y tế xã đã thực hiện ký họp đông thu gom, vận chuyên 
chất thải y tế với Trung tâm y tê thành phô theo quy định).

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phổ trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND thành phố
- PCT UBND thành phố phụ trách khối (Báo cáo);
- Ban chỉ đạo MTQG
- Phòng Kinh tế thành phổ;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên TNMT;
- Lưu: TNMT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

5



Trang số: 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÉN THÁNG 6 NĂM 2020

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí
Tiêu chí 

(Theo QĐ 
1980 của CP)

Nội dung đánh giá

Xã Tràng Đà Xã Lưỡng 
Vượng

Xã An 
Khang Xã Kim Phú Xã Thái 

Long
Kết quả chung Đánh giá

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định

>=90%; 
>=50%

1539/1539 hộ 
đạt 100%

1.822/1.846 
hộ đạt 96,6%;

1,071/1077 
hộ đạt 99,4%

3712/3845 hộ 
đạt 96,5%

885/902 hộ 
đạt 97,6%

9029/9209 đạt 
98%

Đạt

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng 
thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi 
trường

100% 135/135 đạt 
100%

205/205 đạt 
100%

86/86 đạt 
100% 8/8 đạt 100% 129 /129 đạt 

100%
563 Đạt

17.3. Xây dụng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - 
đẹp, an toàn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.4. Mai táng phù họp với quy định và theo quy 
hoạch: Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17
Môi trường 
và an toàn 
thực phẩm

17.4.1. Có vị trí nghĩa trang phù họp với quy hoạch 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.4.2. Đáp úng được các quy định ưong quy chuẩn kỹ 
thuật về công trình nghĩa trang. Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân 
cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu 
gom, xử lý theo quv định

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 
hoạt họp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch >=70% 1.539/1.539 

hộ đạt 100%;
1.818/1.846 

hộ, đạt 98,5%,
1037/1077 

hộ đạt 96,3%
3332/3845 
hộ đạt 87%

841/902 
hộ đạt 93,2%

8.567/9209 
hộ đạt 93% Đạt

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm 
bảo vệ sinh môi trường >=60% 423/497 hộ 

(Đạt 85%)
928/955 hộ 

đạt 97%
1017/1017 
hộ 100%

780/1123 hộ 
đạt 69,5%

708/769 hộ 
đạt 92,1%

3856/4361 hộ 
đạt 88,4% Đạt

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bào an toàn 
thực phẩm

100% 138/138 hộ 
đạt 100%

188/188 hộ 
đạt 100%

433/433 hộ 
đạt 100%

401/401 hộ 
đạt 100%

698/698 hộ 
đạt 100%

1872/1872 hộ 
đạt 100% Đạt



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TUYEN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4^/BC-ƯBND TP. Tuyên Quang, ngày ỳo thảng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ tiêu số 18.1,18.2, 18.3,18.4 

thuộc tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” 
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phổ 
Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Văn bản số 1064/ĐTTr-TK ngày 17/7/2020 của Đoàn thẩm tra 
theo Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn thẩm tra hồ sơ đề 
nghị xét công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới.

ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ tiêu số 18.1, 
18.2, 18.3, 18.4 thuộc tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 
luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cụ 
thể nhu sau:

1. Chỉ tiêu 18.1 - cán bộ, công chửc xã đạt chuẩn

5/5 xã của thành phố đảm bảo được bố trí đủ các chức danh cán bộ, công 
chức theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh cán bộ, 
công chức cấp xã. số cán bộ công chức 5 xã hiện có 97 người, trong đó cán bộ 48 
người, công chức 49 người.

Các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, trình độ tin học, 
ngoại ngữ đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

2. Chỉ tiêu 18.2- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở

100% xã và các thôn thuộc xã của thành phố đã xây dựng được hệ thống 
tổ chức thuộc cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội đầy đủ, chặt chẽ 
và duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục từ nhiều năm nay. Trong quá trình 
tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, theo chức năng nhiệm vụ, các tổ chức này đã phát huy vai trò quan 
trọng và có nhiều đóng góp trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở 
địa phương. . -
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3. Chỉ tiêu 18.3 - Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, 

vững mạnh”

- Năm 2015:

+ về đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 5/5 xã được đánh giá, xếp loại “Trong 
sạch, vững mạnh”.

+ Vê đánh giá, xếp loại chính quyền: 5/5 xã được đánh giá “Vững mạnh”.
- Năm 2016:

+ vể đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 4/5 xã được đánh giá, xếp loại “Trong sạch, 
vững mạnh”; 1/5 Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ về đánh giá, xếp loại chính quyền: 5/5 xã được đánh giá “Vững mạnh”.
-Năm 2017:

+ về đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 2/5 xã được được đánh giá, xếp loại “Trong 
sạch, vững mạnh”; 2/5 xã được đánh giá, xểp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/5 
xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”.

+ về đánh giá, xếp loại chính quyền: 4/5 xã được đánh giá “Vững mạnh”; 
1/5 xã được đánh giá “Khá”.

-Năm 2018:

+ về đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 1/5 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành 
xuât săc nhiệm vụ”; 4/5 xã được đánh giá, xêp loại “Hoàn thành tôt nhiệm vụ”.

+ về đánh giá, xếp loại chính quyền: 5/5 xã được đánh giá “Vững mạnh”.

- Năm 2019:

+ Vê đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 5/5 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ”.

+ về đánh giá, xếp loại chính quyền: 5/5 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ”.

- Đến tháng 7 năm 2020:

+ về đánh giá, xếp loại Đảng bộ: 5/5 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ”.

+ Vê đánh giá, xếp loại chính quyền: 5/5 xã được đánh giá, xếp loại “Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ”.

(Có biêu chi tiết kèm theo)
4. Chỉ tiêu 18.4 - Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trờ lên

Hằng năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã đều được cấp trên trực 
tiếp đánh giá đạt loại khá trở lên.

' (C6~l)ieu chrtỉêt kèm theo)
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Uy ban nhân dân thành phô trân trọng báo cáo kêt quả thực hiện Chỉ tiêu số 
18.1, 18.2, 18.3, 18.4 thuộc tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 
luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020./. (Ệ/

Nơi nhận:
- Sờ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- VP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên: NC, KT;
- Lưu VT.

(Báo 
cáo);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hùng



Mau số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc !.•

KẾT QUẢ THựC HIỆN CHỈTÌỂU SỐ 18.1, 18.2, 18.3, 18.4
THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 18 "HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ VẰ TIỆP CẬN PHÁP LUẬT" TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019

_________________________ (Kềm theo Báo cáo số /BC-IJBND ngày /7/2020 cùa ủy ban nhân dân thành phố)_____________ _______'_________
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TP

2
TUYÊN QUANG

3 4 5-4/3*100 6 7 8 9 10 77 72 73 14 75 ___ 77

1
NẤM 2015
Xã Tràng Đà 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

2 Xã An Khang 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượng 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt' Đạt
4 Xã Thái Long 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

5 Xã Kim Phú 23 23 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

1
NĂM 2016
Xã Tràng Đà 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

2 Xã An Khang 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượng 19 19 100 Đạt Đạt - TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
4 Xã Thái Long 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
5 Xẫ Kim Phú 25 25 100 Đạt Đạt TSVM VM • Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

NẤM 2017
1 Xã Tràng Đà 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

2 Xã An Khang 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượng 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

4 Xã Thái Long 19 19 100 Đạt Đạt HTNV Khá Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
5 Xã Kim Phú 23 23 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt



Ghi chú: Năm được công nhạn đạt chuẩn nông thôn mới (Xã An Khang năm 2014; Xã Tràng Đà năm 2015; Xã Lưững Vượng năm 2016; Xã Kim Phú năm 2017; xs Đội cấn, Thái Long năm 2018)
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1 2 3 4 5-4/3* 100 6 7 5 9 10 11 12 13 14 75 16 17
NẨM 2018

1 Xã Tràng Đà 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
2 Xã An Khang 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượng 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
4 Xâ Thái Long 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
5 Xã Kim Phú 24 24 100 Đạt Đạt HTXSNV VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

NẨM 2019
1 Xã Tràng Đà 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV HTTN Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
2 Xã An Khang 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV HTTN Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượíig 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV HTTN Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
4 Xã Thái Long 19 19 100 Đạt Đạt HTTNV HTTN Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
5 Xã Kim Phú 23 23 100 Đạt Đạt HTTNV HTTN Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt

ĐỀN 20/7/2020

1 Xã Tràng Đà 18 18 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
2 Xã An Khang 20 20 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
3 Xã Lưỡng Vượng 19 19 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
4 Xã Thái Long 17 17 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt
5 XãlKitn Phú 23 23 100 Đạt Đạt TSVM VM Đạt Tốt VM VM VM TSVM Đạt Đạt



ÚY BAN NHẨN DAN 
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

BIỂU THỐNG KÊ SỐ CÁN Bộ CÔNG CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số /f^/1 /BC-UBND ngày ỳv /7/2020 của Ệy ban nhãn dãn thành phổ)

TT Năm thống kê Tổng số 
cán bộ

Trong đó
.........................

Trong đó trình độ chuyên

---- ---------------------------------
Trình độ Trung cấp LLCT

SỐ cán bộ có 
trình độ chưa 

đạt chuẩn
Ghi chú

Cán 
bộ

Công 
chức
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đại 
học

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp So’ cấp

Không 
có trình 

độ

Cao 
cấp

Trung 
cấp So’ cấp

Chua 
đào 
tạo

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I XẢ KIM PHỦ

1 Năm 2015 25 12 13 0 16 2 6 1 16 2 7

2 Năm 2016 25 12 13 16 3 5 1 17 1 7

3 Năm 2017 24 12 12 16 3 4 1 17 1 6

4 Năm 2018 24 12 12 18 1 4 1 20 1 3

5 Năm 2019 23 11 12 18 2 2 1 20 1 2

6 Đến 20/7/2020 23 11 12 19 2 1 1 20 1 2

II LƯỠNG VƯỢNG

1 Năm 2015 21 11 10 17 1 " 3 1 18 2

2 Năm 2016 21 10 11 19 1 2 1 18 2

3 Năm 2017 21 10 11 1 16 3 1 1 18 2

4 Năm 2018 20 10 10 1 16 3 1 1 16 3

5 Năm 2019 20 10 10 2 13 3 2 1 16 3

6 Đến 20/7/2020 19 9 10 2 12 3 2 1 15 3



TT Năm thống kê Tổng số 
cán bộ

Trong đó Trong đó trình độ chuyên môn Trình độ Trung cấp LLCT
Số cán bộ có 

trình độ chua 
đạt chuẩn

Ghi chú
Cán 

bộ
Công
chức

T rên 
đại 
học

Đại 
học

Cao 
dfing

Trung 
cấp So’ cấp

Không 
có trình 

độ

Cao 
cấp

Trung 
cap

Sơ cấp
Chua 
đào 
tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 77 ;

III TRÀNG ĐÀ

1 , Năm 2015 20 11 9 0 18 0 2 18 2 1

2 Năm 2016 19 10 9 0 18 0 1 18 1 •

3 Năm 2017 19 10 9 0 18 0 1 18 1

4 Năm 2018 19 10 9 0 18 0 1 18 1

5 Năm 2019 18 10 8 0 18 0 0 1 16 1

6 Đến 20/7/2020 18 9 9 0 17 1 0 1 17

IV THÁI LONG

I Năm 2015 18 10 8 11 6 18

2 Năm 2016 17 10 7 11 6 17

3 Năm 2017 19 10 9 14 4 19

4 Nãm 2018 18 9 9 14 4 18

5 Năm 2019 19 10 9 17 2 19

6 Đến 20/7/2020 17 9 8 ■ 15 2 17

V AN KHANG

1 Năm 2015 19 10 9 11 2 5 1 17

2 Năm 2016 19 10 9 11 2 5 1 17

3 Năm 2017 19 10 9 11 2 5 1 17

4 Năm 2018 19 10 9 12 2 4 1 18 1

5 Năụi 2019 19 10 9 12 2 4 1 17 1

6 Đến 20/7/2020 20 10 10 17 1 1 1 17 1



CÒNG AN TỈNH TUYÊN QUANG CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN THÀNH PHÓ TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2073/BC-CATP Tuyên Quang, ngày 11 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong Chương trình 

Xây dựng nông thôn mới của thành phô Tuyên Quang

I. ĐẶC ĐIỀM TÌNH HÌNH

Thành phố Tuyên Quang nằm ở trung tâm ở tỉnh Tuyên Quang có vị trí 
địa lý nhu sau: Phía Bắc giáp xã Tân Long, Tân Tiên huyện Yên Sơn; phía 
Nam giáp xã Đội Bình, cấp Tiến huyện Sơn Duơng; phía Đông giáp xã Thái 
Bình, Tiến Bộ huyện Yên Sơn, xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương; phía tây giáp 
xã Trung Môn, Hoàng Khai, Chân Sơn, Nhữ Hán, Nhữ Khê huyện Yên Sơn. 
Trước năm 2020, thành phố Tuyên Quang có 06 xã, 07 phường, trong đó có 
05 xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (Tràng Đà, An Khang, Thái Long, 
Đội Cấn, Lưỡng Vượng) riêng đối với xã An Tường thực hiện quy trình đề 
nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập phường theo Đe án (Điều chỉnh 
địa giới hành chính để mở rộng thành phô Tuyên Quang và thành lập phường 
thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 21/11/2019, ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 
816/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
thuộc tỉnh Tuyên Quang. Theo đó diện tích đất tự nhiên là 18.438,38 ha với 
tổng dân số 169.837 người, có 15 đơn vị hành chính Cấp xã trực thuộc bao 
gồm 10 phường (Phan Thiết, Tân Quang, Minh Xuân, Ỷ La, Tân Hà, Hưng 
Thành, Nông Tiến, Đội cấn, An Tường, Mỹ Lâm) và 05 xã (An Khang, 
Lưỡng Vượng, Thái Long, Tràng Đà, Kim Phú).

II. KÉT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chính quyền

ỉ. ỉ. Công tác chỉ đạo, điểu hành

- Tổ chức Đảng thực sự là nòng cốt lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, 
các cơ quan, ban, ngành xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực ' 
hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới chặt chẽ, hiệu quả. 
UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 
tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. 
Môi phòng, ban, cơ quan đảm nhậm một số tiêu chí hoặc chỉ tiêu phù hợp với 
chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện có hiệu quả.

- Các cơ quan thành viên BCĐ các cấp tăng cường sự phối họp, đẩy mạnh 
công tác kiêm tra giám sát, kịp thời đê xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng
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mắc, phát sinh để ƯBND thành phố chỉ đạo. Các cơ quan, ban ngành đơn vị phụ 
trách tiêu chí bám sát kế hoạch hằng năm để kiểm tra, đôn đôc hướng dân các xã 
thực hiện đúng các quy định và đạt tiêu chí.

1.2. Công tác truyền thông, đào tạo tập huấn

- ƯBND thành phố phối hợp với văn phòng điều phối chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức 17 lóp tập huân nghiệp vụ vê điêu 
tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng đề án, công tác quy hoạch và quản lý Chương 
trình xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban Điêu phôi thành 
phố, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới câp xã và Ban Phát triên thôn với 980 
lượt người tham gia.

- ƯBND thành phố đã cử công chức theo dõi công tác xây dựng nông thôn 
mới của thành phố và các xã, thôn, xóm tham gia 20 lóp tập huân do Văn phòng 
điều phối tỉnh tổ chức với 377 lượt người tham gia, cử 01 cán bộ chuyên môn 
phụ trách về xây dựng nông thôn mới của thành phố tham gia lóp tập huân do 
Văn phòng điều phôi nông thôn mới Trung ương tô chức.

2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ tiêu 19.2

- Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển Nông thôn về hưởng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Căn cứ Quyết định 3748/QĐ-CT ngày 17/12/2010 của UBND thành phố 
Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới, căn cứ hướng dẫn so 07/HD-BCA-V28 ngày 18/11/2016 của 
Bộ Công an hướng dẫn xác định “xã đạt chuẩn an toàn về an hình, trật tự xã hội và 
đảm bảo bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội”.

- Căn cứ Hướng dẫn số 1996/HD-CAT-PV28 ngày 06/6/2017 của Công an 
tỉnh Tuyên Quang về hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 19, xã nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Công an thành phố Tuyên Quang 
báo cáo kết quả thực hiện Chỉ tiêu 19.2, Tiêu chí số 19 trong Chương trình mục 
tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố Tuyên Quang.

2.1. Kết quả thực hiện Chỉ tiêu 19.2 về xã đạt chuẩn an toàn về an ninh 

trật tự xã hội và đảm bảo bình yên

a) Yêu cầu của tiêu chí: Hằng năm Đảng ủy có nghị quyết, UBND xã có kế 
hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, không có khiếu kiện đông người kéo 
dài, không đê xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm 
liên tục so với năm trước

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- 5/5 xã của thành phố Tuyên Quang triển khai thực hiện nghiêm túc nội 
dung tiêu chí. Kêt quả: các xã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Thông tư số
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23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuân an toàn vê an 
ninh, trật tự.

- Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã đều tập trung chỉ đạo giải quyêt có hiệu 
quả những vấn đề nổi cộm về ANTT. Làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát 
huy vai trò của các mô hình quân chúng tự quản vê ANTT như mô hình cụm 
liên kết đảm bảo ANTT giữa “Kho vật liệu nổ với cụm dân cư”, Mô hĩnh 
“Camera an ninh ” tại xã Tràng Đà, mô hình “2 quản, 3 tích cực ” xã Thái Long, 
mô hình “ To an ninh nhân dân tự phòng, tự quản ” xã Lưỡng Vượng.... đê giải 
quyết những phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.

c) Đánh giá

Mức độ đạt tiêu chí: Đạt
2.2. về đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội

a) Yêu cáu tiêu chí:

Hàng năm Đảng ủy có Nghị quyết, UBND có kế hoạch về công tác an ninh 
trật tự, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện 
vượt cấp trái pháp luật, không có tụ điểm phức tạp về về trật tự xã hội, các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với 
năm trước.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm chỉ đạo công tác 
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Hằng năm, Thành ủy, UBND thành 
phố đều ban hành Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT trên địa 
bàn, cụ thể: Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang về lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 26/10/2016 của UBND thành phố 
Tuyên Quang vê thực hiện Chiên lược quôc gia phòng chống tội phạm, giai 
đoạn 2016-2025, định hướng đến 2030, Kế hoạch so 16/KH-UBND, ngày 
14/9/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 
28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “ Tăng cường 
công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hỉnh mới ”, Kế hoạch số 07/KH- 
BCĐ, ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, ’ 
chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dan 
bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Tuyên Quang, Kế hoạch số 98-KH/TU, 
ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang về thực hiện 
Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đầy 
mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tô quôc trong tình hình mới, Văn bản số 
3561/CAT-PA02, ngày 02/07/2020 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc
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triển khai công tác đảm bảo ANTT đối với vụ khiêu kiện đông người liên 
quan đến dự án tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

- Công an thành phố Tuyên Quang đã xây dựng kê hoạch tô chức thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 
và kế hoạch thực hiện hàng năm(1).

- Đã chủ động tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
doi với phong trào toàn dằn bảo vệ ANTQ. Thường xuyên duy trì hiệu quả 
hoạt động của 31 Mô hình quần chúng tự quản về ANTT trên địa bàn, trong 
đó có nhiều loại Mô hình hoạt động có hiệu quả, thực hiện Thông tư sô 
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư 
xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn 
về ANTT. Năm 2020 có 100% xã, phường đăng ký đạt chuẩn về ANTT, lực 
lượng Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình tham mưu câp ủy, chính 
quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức 
tạp ngay tại cơ sở, không để xảy ra bức xúc trong quần chúng nhân dân do đó 
trên địa bàn thành phố không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo 
dài, khiếu kiện vượt câp trái pháp luật, an ninh chính trị ôn định.

* về tĩnh hĩnh khiếu kiện

Công an thành phố Tuyên Quang đã chủ động nắm chắc tình hình tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời từ cơ sở 
các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, từ năm 2017 
đến nay không phát sinh vụ việc phức tạp. Điển hình như việc giải quyết các 
vụ việc:

- Công dân thôn Hòa Mục xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang kiến nghị 
về việc bồi thường, hỗ trợ liên quan đến sạt lở đất soi bãi bờ sông của Công ty 
TNHH Bình Thuận. Hiện còn 10 hộ dân thôn Hòa Mục chưa đồng ý nhận tiền 
bồi thường, hỗ trợ sạt lở đất bờ sông do hoạt động khai thác cát sỏi của Công ty 
TNHH Bình Thuận.

- Xã Kim Phú là xã mới nhập về thành phố Tuyên Quang từ Huyện Yên 
Sơn (theo Nghị quyết sổ 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019), xã co 6 thôn 
thuộc khu di dân tái định cư, trong đó có một số hộ dân có đơn kiến nghị về mức 
bồi thường phần đất bị thu hồi liên quan đến việc xây dựng công trình thủy điện ’ 
Tuyên Quang. Đến nay, tình hình đã cơ bản ổn định, không phát sinh phức tạp 
về ANTT.

* về tình hình trật tự xã hội

(1 Công an thành phố đã ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 38/KH-CATP-XDPT ngày 11/01/2017 về 
tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cà nước chung sức xây đựng nông thôn mới” trong lực lượng Cong an 
tlỉàl?\Pì1ỷ„T“y.ê2JQulng„giai đoạn 2016'2020ỉ Kế hoạch số 107/KH-CATP-XDPT ngày 14/02/2017, Kê hoach 
sô ?i9/™:™’XDPT ngày 22/02/20!8’ Kế hoạch số 334/KH-CATP-XDPT ngày 04/3/2019, Kê hoach so 
414/KH-CATP-XDPT ngay 02/3/2020 vê thực hiện Chưcmg trình mục tiêu quôc gia xây dưng nông thôn mới 
năm 2017,2018,2019,2020. ■ 5
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- 6 tháng đầu năm 2020: Ghi nhận xảy ra 37 vụ (14 vụ xảy ra trên địa bàn 
các xã thuộc thành phố) so với cùng kỳ năm 2019 giảm 15 vụ (37/52 vụ.

- Năm 2019 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xảy ra 90 vụ phạm pháp 
pháp hình sự (20 vụ xảy ra trên địa bàn các xã thuộc thành phố), giảm 27 vụ so 
với 2018 (117 vụ, trong đó 28 vụ xảy ra trên địa bàn các xã thuộc thành phô), và 
giảm 91 vụ so với 2017 (181 vụ, trong đó 23 vụ xảy ra trên địa bàn các xã thuộc 
thành phố), giảm 84 vụ so với 2016 (174 vụ, trong đó 16 vụ xảy ra trên địa bàn 
các xã thuộc thành phố). Trọng án được kiềm chế ( năm 2019: 03 vụ) (năm 
2018: 02 vụ); (năm 2017: 9 vụ); (năm 2016: 3 vụ). Song một số loại tội phạm 
được kiềm chế và giảm như: Trộm cắp tài sản (năm 2019: 41 vụ), (năm 2018: 63 
vụ) ; (năm 2017: 109 vụ) ; (năm 2016: 86 vụ).TỘi phạm hiếp dâm: các năm 
2018, 2019 địa bàn không xảy ra. Công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao: 
năm 2016: 155/201 vụ = 77,11%; năm 2017: 191/247 vụ = 77,3%; năm 2018: 
123/141 vụ = 87,23%, năm 2019: 160/190 vụ = 84,2%.

* Tội phạm vể ma túy:

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống ma 
túy trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Hằng năm, Công an thành phố đã 
tham mưu cho ƯBND thành phố xây dựng kế hoạch và chủ động xây dựng 
Kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT cụ thể: Kế hoạch số 70/KH-UBND 
ngày 08/4/2019 của UBND thành phố về triển khai công tác cai nghiện và 
quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; Ke hoạch 
số 109/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND thành phố về thực hiện “Dự án 
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên 
địa bàn thành phố; Kế hoạch số 604/KH-CATP, ngày 18/3/2020 của Công an 
thành phố Tuyên Quang phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm và trật tự 
xã hội trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2020, Ke hoạch số 972/KH- 
CATP, ngày 16/4/2020 của Công an thành phố Tuyên Quang về thực hiện đợt 
cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm 
pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Tuyên 
Quang, Kế hoạch số 1399/KH-CATP, ngày 31/5/2020 của Công an thành phố 
Tuyên Quang về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên 
địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2020, Ke hoạch số 1834/KH-CATP, 
ngày 13/7/2020 của Công an thành phố Tuyên Quang về mở đợt cao điểm tấn 
công, trân áp đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm , 
kỳ 2020 - 2025, chính vì vậy, trong những năm qua công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm về ma túy đạt tỷ lệ cao, tuy nhiên tình trạng mua bán, sư dụng 
trái phép chất ma túy nhỏ lẻ vẫn còn diễn ra, cụ thể:

- 6 tháng đầu năm 2020: Triệt phá 27 vụ/27 đối tượng tàng trữ trái phép 
chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 03 vụ (27/24 vụ); Vi phạm hành 
chính vê ma túỵ: Lập biên bản VPHC đối với 17 vụ/18 đối tượng về hành vi Tàng 
trữ trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 10 vụ (17/27 vụ).
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- Năm 2019 đã phát hiện, điều tra, bắ giữ 50 vụ/ 53 đối tượng; vềhành vi 
mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuy. X ử phạt vi phạm hành chính ve hanh VI 
tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 57 vụ/57 đôi tượng.

- Năm 2018 đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 70 vụ/ 70 đối tượng và tiếp nhận 
03 vụ/03 đối tượng do phòng PK02 bàn giao về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 
các chất ma tuý. Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái 
phép chất ma túy 20 vụ/20 đối tượng.

- Năm 2017 đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 64 vụ/ 65 đối tượng về hành vi 
mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuý. Xử phạt vi phạm hành chính vê hành 
vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện 31 vụ/33 đôi tượng.

- Năm 2016 đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 26 vụ/25 đối tượng về hành vi 
mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuý. Xử phạt vi phạm hành chính về hành 
vi tàng trữ, sư dụng trái phép chất ma túy phát hiện 102 vụ/125 đối tượng.

* Tội phạm kỉnh tế, môi trường

Đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các giải 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn nên đã không để xảy ra các vụ án kinh tế lớn, vi 
phạm về môi trường nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân.

- 6 tháng năm 2020: Phát hiện, lập biên bản VPHC 33 vụ/37 đối tượng. So với 
cùng kỳ năm 2019 tăng 15 vụ (37/22 vụ).

- Năm 2019 đã phát hiện, làm rõ 01 vụ/01 đối tượng về hành vi tham ô tài 
sản (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định). Phát hiện, lập biên bản vi 
phạm hành chính về kinh tế và môi trường 55 vụ/ 55 đối tượng.

- Năm 2018 chưa ghi nhận xảy ra vụ việc vi phạm hình sự. Phát hiện, lập 
biên bản vi phạm hành chính về kinh tế và môi trường 46 vụ/48 đối tượng.

- Năm 2017 đã phát hiện, làm rõ 02 vụ về vi phạm các quy định khai thác 
và bảo vệ rừng (đã khởi tố 02 vụ/05 bị can). Phát hiện, lập biên bản vi phạm 
hành chính về kinh tế và môi trường 45 vụ/45 đối tượng.

- Năm 2016 ghi nhận xảy ra 01 vụ về vi phạm các quy định khai thác và bảo 
vệ rừng (đã khởi tố, điều tra 01 vụ/04 bị can). Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành 
chính về kinh tế, môi trường: 19 vụ/18 đối tượng, 01 tổ chức.

* Tĩnh hình trật tự an toàn giao thông

Tình hình TTATGT hằng năm đều được kiềm chế; tuy nhiên vẫn diễn biến 
phức tạp, cụ thể:

- ổ tháng đầu năm 2020: Ghi nhận xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm 
trọng. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 01 vụ (04/05 vụ).

- Năm 2019 xảy ra 16 vụ, làm chết 08 người, bị thương 12 người.

- Nam 2018 xay ra 18 vụ, làm chêt 10 người, bị thương 16 người.
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- Năm 2017 xảy ra 19 vụ, kìm chết 1 1 người, bị thương 17 người.

- Năm 2016 xày ra 14 vụ, làm chết 09 người, bị thương 13 người.

* Câng tác phòng chổng cháy nô đưọo tăng cưỏ’ng, tỉnh hỉnh cháy nó hàng 
năm cơ hàn được kiềm chế. Tính đên nay chưa có ghi nhộn thiệt hại vê tính 
mạng, sức khỏe con người.

- 6 tháng đầu năm 2020: Ghi nhận xảy ra 02 vụ cháy. Thiệt hại: 01 nhà sàn 
gỗ trị giá khoảng 200.000.000đ, 500m2 dây cỏ mọc tự nhiên và dây rừng. So với 
cùng kỳ năm 2019 giảm 4 vụ (02/06 vụ).

- Năm 2019 xảy ra 07 vụ cháy, tổng tài sản thiệt hại khoảng 3,7 tỷ đồng.

- Năm 2018 xảy ra 14 vụ cháy, nổ

- Năm 2017 xảy ra 08 vụ cháy, so thiệt hại ước tính khoảng 250.000.000 đồng.

- Năm 2016 xảy ra 08 vụ cháy, thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Trong những năm qua, nhất là từ khi triển khai chủ trương xây dựng nông 
thôn mới tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã có nhiêu 
chuyển biến tích cực, giải quyết ổn định, không để diễn biến phức tạp, khiếu 
kiện vượt cấp, trái pháp luật, tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội và các vi pháp 
pháp luật được kiềm chế và giảm, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân 
được nâng lên, tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô 
quốc ở địa phương.

c) Đánh giả

Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
II. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả thực hiện Chỉ tiêu 19.2, Tiêu chí số 19 về “xã đạt chuẩn an 
toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang và kết 
quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố Tuyên Quang. 
Công an thành phố Tuyên Quang đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang báo cáo 
Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm , 
vụ xây dựng nông thôn mới.

III. KIẾN NGHỊ

Đe nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục 
quan tâm chỉ đạo công tác ANTT, tăng cường tuyên truyền trong quần chúng 
nhân dân và công nhân viên chức, lao động nâng cao ý thức cảnh giác, phòng 
chống mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý 
Nhà nước trên lĩnh vực ANTT phát hiện và giải quyêt kịp thời các vụ việc phức 
tạp ngaỵ tại cơ sở. Tiêp tục đây mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tô quôc, nhân rộng các mô hình đang phát huy tác dụng như mô hình



“Camera an ninh ”, mô hình '■ Tò an ninh nhàn dãn lự phòng, tự quàn ", mô 
hình “ Hai giữ".. .góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí Quôc 
phòng và An ninh trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Công an thành phổ Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Phòng PV05 - CAT;
- BCĐ CTMTQG - NTM TP;
- Lưu: VT, XDPT.

AN THÀNH PHỐ

Đại tá Phạm Xuân Tuyên
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