
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3495/UBND-NLN Tuyên Quang,  ngày  29 tháng 11 năm 2019 

 

 

 
 

 

   Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân thành phố 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./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;       

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Chuyên viên NLN; 

- Lưu VT ( Toản). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 

V/v bổ sung thành phố Tuyên Quang "hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới" 

năm 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

 

Số:         /TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Tuyên Quang, ngày       tháng 7 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 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân 

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

tỉnh Tuyên Quang, năm 2020. 

Căn cứ Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 11/6/2020 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 5 năm 2020); 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 13/7/2020 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 348/BC-UBND ngày 11/6/2020 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 5 năm 2020 (bản chính); 

3. Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 13/7/2020 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 13/7/2020 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 các 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 
 





U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANLI PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S&X'Jt3/QD-UBND TP. Tuyên Quang, ngày &1tháng nám 2019 

QUYET orrai 
Thành Ip Doãn dánh giá Chiro'ng trInh miic tiêu quc gia xây drng 

nông thôn mó'i thành ph Tuyên Quang 

U BAN NHAN DAN THANH PHO TUYEN QUANG 

Cn ct'x Lut T chi'rc chinh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 

Can c1r Quyt djnli s 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thñ tiràng 
ChInh phU ye vic ban hành Quy djnh diêu kin, trmnh tir, thu tic, ho s xét, cong 
nhan và cong bô dja phirnng dat chuân nông thôn mâi; dja phuang hoàn thành 
nhim vi xay drng nông thôn mâi giai doan  2016 - 2020; 

Can cü Quyt djnh s 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cüa Thu tii&ng 
Chmnh phU ye vic ban barth B tiêu chI Quôc gia ye xã nông thôn mth giai don 
2016-2020; 

Xét d ngjij cüa Trurng phông Kinh t thành phi tai  Tx trmnh s 09/TTr-KT 
ngày 17/7/2019 ye vic thành 1p Doàn dánh giá Chwmg trInh milc tiêu quc gia 
xây dirng nông thôn mó'i thành ph Tuyên Quang và d nghj cüa TnrOng phông 
Ni vçi thành phô, 

QUYET BNH: 

Diu 1. Thành 1p Doan dánh giá Chi.rong trInh m1c tiêu quc gia xây drng 
nông thôn mi thành phô Tuyên Quang, gôm các ông (bà) có ten sau: 

1. Tru'&ng doàn: Ong Nguyn Xuãn Hung, Phó Ban Chi dao Chucmg 
trInh miic tiêu Quôc gia xây drng nông thôn mâi, Phó Chü tjch UBND thành phô. 

2. Phó trirng doàn: Ong Diwng Thanh Long, Phó Ban chi dao Chucmg 
trInh mic tiêu Quoc gia xây dirng nông thôn mri, Tru&ng phông Kinh té thành phô. 

3. Các thành viên: 

- Ba Nguyn Thj Thanh Hái, Tnr&ng phOng Ni vti thành ph; 

- Ba Trn Hng Lircrng, Truâng phông Giáo diic và Dào tao thành ph; 

- Ong Truang Dtrc Tin, Tnr&ng phOng Van hóa vâ Thông tin thành ph; 

- Ong Lê Thin Quang, Tnrô'ng phèng Tài chInh - K hoach thành ph; 

- Ong Phüng DInh Phuc, Tru&ng phông Quãn 1 do thj thành ph; 

- Ong Nguyn Xun Nho, Tnr&ng phông Tài nguyen và Môi tarông thnh ph; 

- Ong Pham Ng9c Hãi, Tnring phông Lao dng - Thucrng binh và Xã hi 
thành phô; 

- Ba Doàn Thj BIch Ngçc, Chuyen viên Phông Y t thành ph; 



CHIT TICH 

- Ba Nguyn TM Thüy Ngân, Chuyên viên Van phóng HDND và UBND 
thành phô; 

- Ong Hoàng Quc Doanh, Viên chtrc Trung tam djch v nông nghip 
thành phô. 

Diu 2. Nlhiêm vi cüa Doàn dánh giá Chwrng trinh mic tiêu quc gia xây 
dirng nông thôn mi thành phô Tuyên Quang: 

- Thm tra, dánh giá h so, mirc d dat chun ci th thc t tüng tiêu chI 
cüa các xã theo Quyêt djnh so 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thu tuàng 
Chinh phi:i ye vic ban hàrth Quy djnh diêu kin, trinh tr, thu tçic, ho so xét, Cong 
nhn và cOng bô dja phuong dat chuân nông thôn mdi; dja phi.rcing hoan thành 
nhim vi1 xây drng nông thôn m&i giai don 2016-2020 va Quyêt dinh so 
1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cña Thu tuâng Chinh phü ye vic ban hành B 
tiêu chI Quôc gia ye xã nông thôn rnth giai doan 20 16-2020. 

- Nhim vii ci th cüa các thành viên Doán do Trithng doàn phân cOng, 
các thành viên trong Doàn lam vic theo chê d kiêm nhim. 

- Doàn tij giãi th sau khi hoàn thánh nhim vii. 

Diu 3. Quy& djnh có hiu 1irc k t1r ngày k. 

Lnh dao V.n phông HDND và UBND thành ph& TnrOng phông Ni vii 
thnh phô, Tnr&ng phông Kinh tê thành phô, Thñ tnr&ng các co quan, don vj có lien 
quan Va các ông (bà) có ten t?i Diêu 1 chju trách nhim thi hành quyêt dnh nay.!. ,. 

Nai nhân:X 
- Nhu Diêu 3 (Thuv hiên); 
- Thi.rông trirc Thành u' (Báo cáo); 
- ThuOng trtrc HDND thành phô 
- Cliii tjch, các Phó Chii tch UBND thãnh phô; 
- PCVP HDND và UBND thãnh pho; 
- Chuyen viên: NC, KT; 
-Lizu:VT. 

To bang Linh 
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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: 348/BC-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 11 tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng nông thôn mới 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

(đến tháng 5 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; từ năm 2010 đến nay, 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 

Đến tháng 12 năm 2019, thành phố có 07 phường và 06 xã trong đó có 05 

xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (Tràng Đà, An Khang, Thái Long, Đội 

Cấn và Lưỡng Vượng). Riêng đối với xã An Tường thực hiện quy trình đề nghị 

cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập phường theo Đề án “Điều chỉnh địa giới 

hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” không tổ chức đánh giá.  

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

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

                                           
1
 Chuyển đổi 16,2 ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại các xã, phường (Nông Tiến, Tràng Đà, Kim Phú) 

sang nuôi thủy sản và trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao (Cá đặc sản, ba ba; cây hoa, rau  

và cây dược liệu). Hình thành vùng sản xuất rau 60,6 ha; vùng trồng cây ăn quả  367 ha; trồng hoa, 

cây cảnh 31,4 ha; vùng sản xuất lúa chất lượng cao 397,2 ha; sản xuất lúa giống diện tích 50 ha tại  

phường An Tường. 
2
 Thành phố Lựa ch n “Mật ong” là sản phẩm chủ lực; các xã, phường đã lựa ch n 11 sản phẩm có lợi 

thế, sức cạnh tranh và giá trị kinh tế cao (Mật ong An Khang, bưởi Tràng Đà, bưởi Thái Long, cá 

giống An Tường, bưởi Lưỡng Vượng, chanh Tứ thì Đội Cấn, bưởi Tân Hà, hoa Đào Nông Tiến, gạo 

chất lượng cao Ỷ La, cá đặc sản Minh Xuân, gạo chất lượng cao Hưng 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 của ông Hoàng Văn Sỹ, thôn 6 xã Lưỡng Vượng; chuỗi sản xuất và tiêu 

thụ bưởi của HTX cây ăn quả Quang Vinh xã Thái Long. 
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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 

người tiêu dùng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 10 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; bước đầu hình thành một số sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm
5
. 

- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng:  

                                           

 
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; 18 điểm kinh doanh xăng dầu; 07 chi nhánh ngân hàng 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 
5
 Sản phẩm nón, đĩa dựng hoa quả, khay để chén, làn xách tay, l  cắm hoa, mâm ngũ quả đan bằng tre 

(phường Tân Hà), tăm giang, lạc vi na (Phường Minh Xuân), phát triển sản phẩm bưởi (xã Thái Long), 

mật ong Phong Thổ (xã An Khang),  gạo Bắc thơm (phường Hưng Thành), gao chất lượng cao (xã kim 

phú).Chè Ng c thúy ( Phường Mỹ Lâm ); ổi ( Xã Kim phú); Mỳ Thuận yên ( xã Kim Phú). 
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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 

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 phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 

minh”, với khát v ng, quyết tâm chính trị và sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm 

sáng tạo và bước đi phù hợp, Chương trình xây dựng NTM của thành phố trong 

10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: 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 cụ thể 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
6
. 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 

                                           
6
 Tổng số vốn huy động 485.183 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: 23.740,5 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp: 126.416,2 triệu đồng. 
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hoá, xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn 

viên
7
. Các xã đã xây dựng và triển khai 38 đề án, dự án phát triển sản xuất, dịch 

vụ hàng hóa. Đến năm 2018, hoàn thành xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới
8
; 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
9
. 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
10

. 

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
11

.  

- Công tác tài nguyên và môi trường:  

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

bản 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
12

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

                                           
7
 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. 
8
 Trong đó, xã Đội Cấn (nay là phường Đội Cấn) hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 01 năm. 

Đã lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2015-2020. 
9
 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 hạch 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 hạch 

sử dụng đất. 
10

 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. 
11

 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”.   
12

 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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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. 

- 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
13
, 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
14

. 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
15

. Triển khai và thực 

hiện có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh về huy động trẻ đi nhà trẻ
16
 và khuyến 

khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập
17

. 

                                           
13
 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). 
14

 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. 
15

 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%. 
16

 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%. 
17
 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
18
. 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
19

. 

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 khoẻ 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
20

 vượt chỉ tiêu kế 

                                           
18

 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. 
19

 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. 

 
20

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

chiều
20
, 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
21

.  

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
22

. 

- 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”; 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. 

 

                                           

  
21

 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. 

  
22

 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. 

Bên cạnh đó, thành phố đã cụ thể hóa bộ tiêu chí quốc gia và của tỉnh 

trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành và UBND thành phố tổ chức triển 

khai hướng d n, thực hiện chương trình theo các mục tiêu đề ra, trong đó tập 

trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn 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 để tiến hành xây dựng nông thôn mới ở các xã ở mức 

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 

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 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 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 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; 

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; 

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 

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; 

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; 

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” 



11 

 

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. 

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. 

 
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 tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và 

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 của địa 

phương, đơn vị, trong đó có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể để hoàn 

thành các mục tiêu của từng năm và giai đoạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện 
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thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, chỉ ra những hạn chế, đưa 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 việc 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 điểm để xây dựng thí điểm mô hình NTM, thành phố lựa ch n xã An Khang 

là xã điểm của thành phố tiến hành xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân thành 

phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 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. Trong quá trình thực hiện 

do có sự thay đổi 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 thôn xây 

dựng nông thôn mới của các thôn, xóm.  

- Thực hiện 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 

phôi 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 nông thôn do Bí thư Chi bộ thôn 

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

trận thôn là Trưởng ban. Bộ máy giúp việc đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành 
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đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để các đơn vị, các xã làm 

cơ sở triển khai thực hiện.  

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, từ khi bắt tay 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 

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 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 NTM, 
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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 

làm nhà văn hoá, cỗng rãnh thoát nước, đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn tại 

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 việc 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 trong 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, 

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, panô, 

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 và 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 và 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, 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 “Toàn dân 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 
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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 nhân dân 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 

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

gia đình hạnh phúc, 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 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 chương trình, tự 

nguyện đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ để thực hiện Chương trình xây dựng 

NTM. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã 

huy động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ đóng góp số tiền là: 485.183,9 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 
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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 chât 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 đầu tư 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 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 NTM, 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, Ban Điều 

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

thôn, với 980 lượt người tham gia.  
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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, có hiệu quả để nâng cao thu 

nhập, góp phần vào nâng cao chất lượng xây dựng 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 

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: 485.183,9 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: 23.740,5 triệu đồng chiếm 4,9%; 

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

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 thực hiện nông thôn mới.- 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC 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 

- 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 các chỉ tiêu trong 

bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

2.1. Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
23  

  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 

                                           
23

 Toàn thành phố có 05/05 xã đã triển khai và hoàn thành quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới, và được phê duyệt tại các 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 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 Lưỡng Vượng. 
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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 

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

địa phương. Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định 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 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 Lưỡng Vượng. 

- 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) 

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

niêm yết các đồ án quy hoạch được phê duyệt tại trụ sở UBND xã, nhả văn hóa 

xã, thôn, xóm; tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của cấp uỷ, chính quyền 

xã và các thôn, xóm. 

+ 05/05 xã đã 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. 

Sau khi đạt chí về quy hoạch, các xã đã thực hiện thường xuyên kiểm 

tra, giám sát xây dựng, 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 cấu phát triên kinh tê - xã hội của địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất 

về quy hoạch. 

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 1 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, 
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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 

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”.  

Đã thực hiện xây dựng 38,5 km đường trục xã; bê tông hóa 87,44 km 

đường trục thôn, liên thôn; ngõ xóm 91,63 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.  

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 2 về 

giao thông. 

2.2.2. Về 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 để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động 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
24

. Hàng năm, thực hiện kế hoạch 

làm thủy lợi nội đồng, 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. 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND 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 gắn 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. Diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới và tiêu nước chủ 

động là 2.156,52ha/2.351,71ha, đạt 91,7% 

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 

                                           
24

 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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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. Công tác tuyên truyền được thường 

xuyên, hệ thống truyền thanh thành phố và truyền thanh các xã, 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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 3 về 

thuỷ lợi. 

2.2.3. Về điện  

Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp đầu tư trên địa bàn 

thành phố 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 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, 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 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 đến tận hộ dân. 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 66,5 km tuyến đường dây điện trục thôn xã 

Lưỡng Vượng, xây dựng mới 08 trạm biến áp tại các xã 

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện. 

2.2.4. Về trường học 
 

Các trường trong thành phố 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.  
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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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 5 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 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 gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
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 

                                           
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.
 

26 
Xây dựng mới sân thể thao trung tâm xã Lưỡng Vượn, 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 nhà văn hóa trung tâm xã Thái Long tại địa điểm mới; 

xây dựng 07 sân, hàng rào nhà văn hóa thôn xã Thái Long; sửa chữa nhà văn hóa xã Tràng Đà. Xây 

mới nhà văn hóa trung tâm xã Kim Phú.
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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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 6 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. 

Thành phố và các xã đã 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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 7 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 rộng. 

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.  

                                           
27

 Nâng cấp, cải tạo chợ Ruộc xã An Khang và chợ xã Tràng Đà 
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Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 8 về 

thông tin và truyền thông. 

2.2.8. Về nhà ở dân cư  

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố 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; huy động các nguồn lực từ các tổ 

chức, doanh nghiệp để sửa chữa, xây mới nhà ở đối các hộ nghèo tại các xã đảm 

bảo an toàn, bền vững
28

.  

Sau khi đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở, 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, hoàn thiện tiêu chí về nhà ở đạt chuẩn theo quy định về nhà ở 

của Bộ Xây dựng. 

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 9 về nhà 

ở dân cư. 

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

2.3.1. Về thu nhập 

Các xã đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa m i nguồn lực để phát 

triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ,... từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.  

Thu nhập bình quân tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2019 đạt trên 40 triệu 

đồng/người/năm.  

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 10 về 

thu nhập.  

2.3.2. Về hộ nghèo  

Trong những năm qua Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND thành phố luôn 

quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, đã huy động được nhiều nguồn lực của toàn xã hội để 

trợ giúp, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở; h c nghề, giải quyết việc 

làm. Với nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được 

bảo đảm tốt hơn, góp phần quan tr ng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Các 

chính sách và giải pháp giảm nghèo được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ 

thành phố đến các xã luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ. Làm tốt công tác 

                                           
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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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, giúp đỡ hộ nghèo để phát triển kinh tế. 

Hằng năm, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 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; 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; 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
29

.  

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 11 về  tỷ 

lệ hộ nghèo 

2.3.3. Về lao động có việc làm  

Trong những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Lao động 

TB&XH thành phố đã phối kết hợp với UBND các xã mở các lớp đào tạo nghề 

cho người lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và đào tạo nghề 

dưới 03 tháng với hình thức đa dạng các loại hình, ngành nghề thích hợp như: 

Chăn nuôi, trồng tr t, chế biến thực phẩm... Từ đó 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.  

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng 

tham gia lao động lớn hơn 90%
30

. 

 Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 12 về 

lao động có việc làm. 

2.3.4. Về tổ chức sản xuất 31 

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 

                                           
29

 Tính đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã giảm, cụ thể: Xã An Khang 1,42%; xã 

Lưỡng Vượng 0,91%; xã Thái Long 2,5%; xã Tràng Đà 0,43%; Kim Phú 2,7%.  
30
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 91,3%; xã Tràng Đà 95,4%; Xã Kim Phú 92%.  
31 
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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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.  

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 tr ng 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 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 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 

và dịch vụ 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. Nuôi cá lồng trên sông, trên hồ ngày càng phát triển, tăng 

dần tỷ tr ng nuôi cá đặc sản. 

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo UBND các xã xây dựng các sản phẩm 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa 

phương như: 
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- Xã Tràng Đà: Phát triển sản phẩm hồng theo chuỗi liên kết.  

- Xã Lưỡng Vượng: Phát triển cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. 

- Xã Thái Long: Đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm bưởi Thái Long theo 

chuỗi liên kết.  

- Xã Kim phú: Phát triển sản phẩm ổi, gạo, mỳ theo chuỗi liên kết. 

- Xã An Khang: Phát triển sản phẩm mật ong theo chuỗi liên kết. Mô hình 

gà đỏ Đồng Dầy. 

Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 

13/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã 

nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; UBND thành phố căn 

cứ Hướng d n số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHĐT-NHNN ngày 25/10/2016 của 

liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang về việc hướng d n trình tự, hồ 

sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm 

nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

01/KH-KT ngày 01/01/2017 về Hỗ 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 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... 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. 

 Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới 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 từng bước đi vào nền nếp; duy trì hoạt động hiệu quả của 

Trung tâm h c tập cộng đồng tại các xã. 
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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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 14 về 

giáo dục và đào tạo. 

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%
32

. 

- 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%
33
. Hàng năm, UBND thành phố 

đều đưa chỉ tiêu về giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là một trong 

các chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

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.  

                                           
32

 05/05 xã đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó: xã An Khang: 4.042/4.236 người dân đạt 

95,4%; xã Tràng Đà: 5.018/5.272 người dân đạt 95.2%; xã Lưỡng Vượng 6.985/7.354 người dân đạt 

89,5%; xã Thái Long 3.348/3.668 người dân đạt 91.2%; xã Kim Phú 10.794/12.406 người dân đạt 87%. 
33
trong đó: xã An Khang: 10,3%; xã Tràng Đà: 19,29%; xã Lưỡng Vượng: 19,7%; xã Thái Long: 

13,3%; xã Kim Phú: 18,9%. 
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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, phường 

trên địa bàn.  

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới 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 của thành phố nói chung và 5 xã xây dựng nông thôn mới nói riêng 

được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. 

Kết quả: 05/05 xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hoá. 

2.4.4. Về môi trường và an toàn thực phẩm 
34 

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”, tại các đường phố, ngõ xóm, khu dân cư, các hộ gia 

đình d n dẹp vệ sinh nhà cửa và khu dân cư; các tuyến đường làng, ngõ xóm, 

kênh mương, ao hồ, các khu vực công cộng được vệ sinh môi trường thường 

xuyên, được thực hiện thông qua các phong trào “thứ bảy tình nguyện”, “ chủ 

nhật xanh”, xây dựng 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.  

                                           
(34)

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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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, từng bước người dân cũng có ý thức 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: 

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: 05/05 xã đã 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. 

- 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. 

- 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 được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: 

100% hộ dân của 05/05 xã được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia và 

nước máy. 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề 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. 
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- 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 xây dựng nông thôn mới 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 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 
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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 

rong 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 xây dựng nông thôn mới 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. 

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, tai tệ nạn xã hội. 

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 
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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. 

 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 

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 xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí số 19 về 

quốc phòng - an ninh. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được 

Chương trình xây dựng NTM trong những năm qua đã được các cấp ủy, 

chính quyền từ thành phố đến các xã quán triệt và tập trung cao 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 “Nhà nước và nhăn dân cùng làm ”, 

Chương trình 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 địa phương...; các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy; nếp sống văn hóa được hình thành, 
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môi trường cảnh quan được chỉnh trang, bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn được đảm bảo. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Tiến độ triển khai còn chậm; trong thực hiện các nội dung xây dựng 

nông thôn mới chưa đồng đều, có lúc chưa thật sự quan tâm đúng mức nên một 

số xã chậm có chuyển biến. 

- Chất lượng thực hiện một số nội dung chưa cao; việc chỉ đạo, điều hành 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất có lúc còn lúng túng; một số tiêu chí chưa thật sự 

bảo đảm tính bền vững. 

- Cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn còn chậm, chưa chủ động, chưa 

có nhiều chuyển biến rõ nét... 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

- Cấp ủy, chính quyền 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. 

- Công tác tuyên truyền về nội dung xây dựng NTM ở một số địa phương 

chưa được liên tục và sâu rộng. Nhận thức của một số người dân về xây dựng 

NTM còn hạn chế, người dân chưa nhận thức đúng vai trò chủ thể của mình 

trong xây dựng NTM, v n còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ. 

- Sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với các xã có lúc , có 

nơi chưa chặt chẽ. 

3. 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 

đê cao vai trò chủ thê 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 nông thôn mới”. 
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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 giám sát, 

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; đồng thời 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. 

VI. 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 

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 phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh”; 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. 
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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 nông nghiệp theo hướng 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 

Giai đoạn 2021-2025 phấn đấu 05/05 xã hoàn thành nông thôn mới nâng 

cao theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2018-2020” và 02 xã (Kim Phú, Tràng Đà) hoàn thành nông 

thôn mới kiểu m u theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu m u 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019 - 2020. 

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 

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 nâng cấp 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 
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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 năm 2012, 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; có ít nhất mỗi xã có 01 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu 

quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã NTM kiểu m u gấp 1,5 lần thu nhập 

bình quân các xã trên địa bàn tại thời điểm công nhận xã nông thôn mới. 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. 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, nhât 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 

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 
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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 vãn 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 

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 
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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 trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tăng 

cường thanh tra, kiểm tra công vụ. 

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 triên 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 cảc 

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. 

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. 

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 

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 trân tr ng báo cáo kết quả xây dựng nông 

thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang./. 
 

 

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  
 



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

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

 3,9/3.9km, 

đạt tỷ lệ 

100%. 

13,8/13,8 

km đạt 

100%

9,1/9,1km 

đạt 100%

 3,6/3,6 km

 đạt 100%
38,5/38,5 100%

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%)
23,144/23,8

17 km

9,7/ 9,79km, 

đạt tỷ lệ 

100%.

26,86/27,89 

km đạt 

96,3%

13,94/18,58 

km đạt 75%

 13,8/13,8 

km 

đạt 100%

87,44/93,88 93,10%

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không 

lầy lội vào mùa mưa.
HD (50%)

4,32/4,32 

km

27,05/27,054

 km, đạt tỷ 

lệ 100%.

15,28/15,28 

km đạt 

100%

25,48/29,58 

km đạt 86,1%

 19,5/19,5 

km

 đạt 100 %

91,63/

95,75
95,70%

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

2,8/2,8km, 

đạt  tỷ lệ 

100%.

9,5/11,87 

đạt 80%

25,7/30,81 

Km

 8,45/11,04 

km

 đạt 74,1 %

47,75/

58,39
81,8

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

69,6/69,6 

ha, đạt 

100%

 115/133 ha, 

đạt 86%

 

206,06/213,

11

 ha đạt 

96,7%

527,6ha/562,

6ha đạt 

93,7%

  160/197,9

 ha đạt 

80,8%

1078,26/

1176,21
91,7

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

2 Giao thông

1

Quy hoạch và 

thực hiện quy 

hoạch

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

(Theo QĐ 

1980 của 

CP)

Nội dung đánh giá

(Kèm theo Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố)

3 Thủy lợi
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Vượng
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Xã Kim Phú

Xã Thái 

Long

Kết quả 

chung
Đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

(Theo QĐ 

1980 của 

CP)

Nội dung đánh giá

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%

  

1.503/1.514 

hộ đạt 

99,3%

1846/1846 

hộ đạt 100%

Có 

1067/1077 

hộ

đạt 99,1% 

3185hộ/3185

hộ đạt 100%

Có 857/878 

hộ

đạt 97,6% 

8.458/

8.500
99,5

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 76,5

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%

 10/10 thôn 

đạt 100%

23thôn/23thô

n đạt 100%
 10/10 thôn 63/63 100%

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

7

Cơ sở hạ tầng 

thương mại 

nông thôn

4 Điện

6
Cơ sở vật chất 

văn hóa

8 Thông tin và 

Truyền thông
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Xã Tràng 

Đà

Xã Lưỡng 

Vượng

Xã An 

Khang
Xã Kim Phú

Xã Thái 

Long

Kết quả 

chung
Đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

(Theo QĐ 

1980 của 

CP)

Nội dung đánh giá

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%

1507/

1514 hộ đạt 

99,5%

1755/

1846 hộ đạt 

95%

Có 

1067/1077 

hộ 

đạt 98,5%

2.815/3.185h

ộ đạt 88,38%

Có 849/

878 hộ 

đạt 96,7%

 7.993/

8.500 đạt 

94% 

Đạt

10 Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn (triệu đồng/người)
>=36 trđ 40,9 triệu 40,1 triệu  36 triệu  40 triệu 43 triệu 40 triệu Đạt

11 Hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-

2020
<=12% 0,43% 0,91% 1,42% 2,7% 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% 98,70% 92% 91,30% Đạt Đạt

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

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 85%

330/356 học 

sinh đạt 

100%

221/232 

học sinh đạt 

92,3%

587/654, đạt 

89,75%

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%

 

1.778/3.232 

lao động 

đạt 55% 

1838/3996 

lao động đạt 

46%

1,694 

/2,657 đạt 

63,9 %

4304/6483 

đạt 66,4%

922/2.324 

đạt 39,6 %

10.536/18.69

2 đạt 56,4
Đạt

8 Thông tin và 

Truyền thông

9 Nhà ở dân cư

13
Tổ chức sản 

xuất 

14
Giáo dục và 

Đào tạo
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Xã Lưỡng 

Vượng

Xã An 
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Long
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chung
Đánh giá

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

(Theo QĐ 

1980 của 

CP)

Nội dung đánh giá

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y 

tế
>=85%

5018/5272 

người đạt 

95,2%

6589/7354 

người đạt 

89,5%

4042/4236 

người đạt 

95,4%

 

10.794/12.40

6 người đạt 

87% 

3.348/3.668 

 người

đạt 91,28%

29.791/32.93

6 đạt 90,5
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  19,31%. 19,7% 10,3% 18,9% 13,3% 16,3 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 %

23/23 thôn 

đạt 100%

10/10 thôn  

đạt 100 %

61/62 đạt 

98,4%
Đạt

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ 

sinh và nước sạch theo quy định

>=90%; 

>=50%

1475/

1475 hộ đạt 

100%

 1.822/

1.846 hộ đạt 

96,6%; 

 1,071/

1077 hộ  

đạt 99,4%

3025/

3185hộ đạt 

95%

Có 857/

878 hộ  đạt 

97,6%

7721/

8438 đạt 

91,5 %

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%
137/137 đạt 

100%
 5/5 86/86 Đạt 100%

129 /129 

cơ sở
100% 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

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%

1.586/

1.586 hộ  

đạt 100%; 

 1.818/

1.846 hộ, 

đạt 98,5%,

1026/

1077 hộ đạt 

95,3%

2.739/

3.185 hộ đạt 

86%

841/

878 hộ đạt 

95,8%

8.010/

8.572 hộ đạt 

93,4%

Đạt

15 Y tế

17

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                           

                                                                 

                                       

             Môi 

trường và an 

toàn thực phẩm
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

(Theo QĐ 

1980 của 

CP)

Nội dung đánh giá

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% 

 1076/1077 

hộ 99,4%

1872/1971hộ 

đạt 95%

 708/769 

hộ  (92,1%)

5.007/

5.269 hộ đạt 

95%

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% 100% 100% 100% 100% 100% Đạt 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

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

19
Quốc phòng và 

An ninh

17

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                           

                                                                 

                                       

             Môi 

trường và an 

toàn thực phẩm

18

Hệ thống chính 

trị và tiếp cận 

pháp luật
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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 

 

TP. Tuyên Quang, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 

BIÊN BẢN 

Họp đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 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 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016- 2020; 

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

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

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

xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố 

Tuyên Quang về kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;  

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 13/7/2020 tại phòng họp số 1, Ủy  

ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tổ chức họp đề nghị xét, công nhận thành 

phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau: 

 I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ 

1. Đồng chí Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên 

Quang - Chủ trì cuộc họp. 

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ 

đạo xây dựng Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố 

Tuyên Quang  

3. Đồng chí Dương Thanh Long, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, thư ký 

cuộc họp. 

4. Đồng chí Phạm Xuân Tuyên, Trưởng Công an thành phố. 

5. Đồng chí Bùi Thế Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

6. Đồng chí Vũ Trọng Huấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 



7. Đồng chí Lê Thiện Quang, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thành phố. 

8. Đồng chí Đỗ Đình Đạt, Quyền Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố. 

9. Đồng chí Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố. 

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 

11. Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã 

hội thành phố. 

12. Đồng chí Trần Long, Trưởng phòng Tư pháp thành phố. 

13. Đồng chí Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin 

thành phố. 

14. Đồng chí Lê Thị Thu Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố. 

15. Đồng chí Trần Hồng Lương, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố. 

16. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. 

17. Đồng chí Phan Minh Tân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố. 

18. Đồng chí Vũ Văn Thiệu, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố. 

19. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. 

20. Đồng chí Phạm Thị Bích Hường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản thành phố. 

21. Đồng chí Phan Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao thành phố. 

22. Đồng chí Đoàn Minh Tuyển, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

thành phố. 

23. Đồng chí Đoàn Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Y tế thành phố. 

24. Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP   

1. UBND thành phố Tuyên Quang báo cáo kết quả xây dựng nông thôn 

mới; tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố về kết quả xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020.  

2. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Các đại biểu 

thống nhất với nội dung sau: 

- Nhất trí với Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang về kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 

trên địa bàn thành phố. 

 



- Trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do UBND thành phố Tuyên Quang lập đảm bảo 

theo đúng quy định hiện hành, có tính khách quan, dân chủ, minh bạch và đạt được 

sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

3. Kết quả bỏ phiếu: số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, 

công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 là 28/28 thành viên tham dự cuộc họp, đạt 100%. 

Biên bản kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 13/7/2020, đã thông qua cho các 

thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí 100%. 

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. UBND 

Thành phố lưu 03 bản để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên 

Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gửi Ủy ban nhân tỉnh Tuyên 

Quang 02 bản. 

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 
 

 

 
 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

Dương Thanh Long 

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Tô Hoàng Linh 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

 

 

 

 



 































 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ AN KHANG 
 

Số: 132/ CV- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   An Khang, ngày 24 tháng 6 năm 2020 
“V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành 

phốTuyên 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 phố Tuyên Quang đến năm 2020 và Thông báo 

số 132/TB-UBND ngày 11/6/2020. 

Ủy 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 số 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 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 xã An Khang trân trọng gửi văn bản về Phòng kinh tế 

thành phố được biết./. 

Nơi nhận: 

-Như kính gửi; 

-Lưu VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Hương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN HÀ 
 

                 Số: 138/BC -UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Tân Hà, ngày  05 tháng  5 năm 2020 

 

 

 

BÁO CÁO  

Về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 

đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang 

 

 

   Thực hiện Văn bản số 769/UBND-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. 

  Ủy ban nhân dân Phường Tân Hà nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả 

xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thành phố Tuyên Quang và không có 

ý kiến gì. 

      Ủy ban nhân dân phường Tân Hà trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa TP;      

- TT Đảng ủy phường;    ( Báo cáo)         

- TT HĐND phường; 

- Lưu VP. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

    CHỦ TỊCH 
 

 

                   

   

 

 

 Nguyễn Đình Nhàn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG ĐỘI CẤN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:142/BC-UBND 
 

Đội Cấn, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Về việc tham gia ý kiến vào báo cáo  

kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020 
 

 

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 mới thành phố, Ủy ban nhân dân 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang báo cáo như sau: 

Sau khi nghiên cứu báo cáo UBND phường Đội Cấn nhất trí với báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và không có ý 

kiến bổ sung thêm. 

 
 

Nơi nhận 
- Ban Chỉ đạo thành phố;         

- TT Đảng uỷ phường;        (Báo cáo) 

- TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Lưu: VP.          

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Xuân Viên 

 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG Ỷ LA 

 

Số:        /UBND-VP 
V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo 

kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố đến năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Ỷ La, ngày       tháng 6  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 MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố về việc tham gia ý 

kiến vào Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến 

năm 2020. 

 Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường Ỷ La nhất trí với nội 

dung báo cáo và không có ý kiến tham gia thêm. 

Ủy ban nhân dân phường Ỷ La trân trọng có ý kiến./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                    

- BCĐ Chương trình  

MTQG xây dựng nông thôn  

mới thành phố 

- Chủ tịch UBND phường; 

- Lưu VP. Hiền 3b 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Trường 

 

 

 

(Báo cáo); 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MINH XUÂN 

 
 Số: 172/UBND-ĐCXD 

V/v tham gia ý kiến vào Báo cáo kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố đến năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Minh Xuân, ngày 23 tháng 6 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 mới 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 có ý kiến như sau: 

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo, Ủy ban nhân dân phường có ý 

kiến: Nhất trí các nội dung trong dự thảo 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: 
- Như trên (Báo cáo);                          

- TT Đảng uỷ phường;  

- TT HĐND phường;    

- Lưu: VP, ĐCXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cù Anh Dũng 

 
 

 
     













UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHAN THIẾT 

 
Số: 121 /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Phan Thiết, ngày 29 tháng  6 năm 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. 

Ủy ban nhân dân phường nhất trí với dự thảo báo cáo xây dựng Nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đến năm 2020. 

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: 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- TT Đảng uỷ phường;                 (Báo cáo) 

- TT HĐND phường;  

- PCT phường; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Anh 
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