
Số: 5% Tr-UBND TP. Tuyên Quang, ngày Ặo tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH 
về việc thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2020

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ 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; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 
xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 
1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung 
quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Kố hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 269/QĐ- 
UBND ngày 03/10/2018 về việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020”.

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 Biên bản cuộc họp ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố về đề nghị xét, 
công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kính trình ủy ban nhân dân tỉnh 
thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Hồ sơ kèm theo tờ trình, gồm có:
1. Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 30/3/2021 của ủy ban nhân dân thành 

phố về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
đối với xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (bản chính, kèm theo biểu chi tiết 
thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của xã).

2. Báo cáo số 227/BC-ƯBND ngày 30/3/2021 của ủỵ ban nhân dân thành 
phố về tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mói nâng cao năm 2020 đôi với xã Tràng Đà (bản chính).



3. Biên bản cuộc họp ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chưong 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố về đề nghị xét, công 
nhận xã Tràng Đà chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (bản chính).

4. Báo cáo của ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang về kết 
quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Kèm theo bộ hồ sơ của UBND xã trĩnh UBND thành phổ thẩm định)

Kính đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./

Nơi nhận:-&Ý
- ủy ban nhân dân tinh
- Sở Nông nghiệp và PTNT
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phổ
- Chủ tịch UBND thành phố

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Báo cáo);

- Văn phòng nông thôn mới tỉnh;
- Các PCT UBND thành phố;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Chuyên viên KT; Nguyễn Xuân Hùng
- Lưu VT.



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ TUYÊN QUANG

TP. Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
Họp đề nghị xét công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, năm 2020

Căn cứ 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; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 
công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 8/6/2016 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 269/QĐ- 
UBND ngày 03/10/2018 về việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020”.

Căn cứ Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 30/3/2021 của ủy ban nhân dân 
thành phố về thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao đối với xã Tràng Đà và Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 30/3/2021 của ủy ban 
nhân dân thành phố về tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị 
xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối với xã Tràng Đà, 
thành phố Tuyên Quang.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 30/3/2021 tại Phòng họp số 1 tầng 3, 
ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới thành phố tổ chức họp đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công 
nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA cuộc HỌP, GỒM CÓ:
1. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó 

Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới thành phố - Chủ trì cuộc họp;

2. Ông Dương Thanh Long, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố, Phó Trưởng 
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố;

3. Ông Phạm Xuân Tuyên, Trưởng Công an thành phố;

4. Ông Bùi Thế Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;

5. Ông Vũ Trọng Huấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố;

6. Ông Lê Thiện Quang, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố;



7. Ông Đỗ Đình Đạt, Quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố;

8. Bà Trần Hồng Lương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố;

10. Ông Trương Đức Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin thành phố;

11. Ông Phạm Ngọc Hải, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
thành phố;

12. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố;

13. Ông Phạm Văn Vượng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 
phố;
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15. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

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

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

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

19. Đồng chí Phạm Thị Bích Hường, Bí thư Thành đoàn.

20. Ông Phan Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 
Thể thao thành phố;

21. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc, chuyên viên Phòng Y tế thành phố;

22. Bà Lê Thị Thái, viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố 
biệt phái làm việc tại Phòng Kinh tế thành phố - Thư ký cuộc họp;

23. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Tràng Đà, Lưỡng Vượng, An Khang, 
Thái Long, Kim Phú.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Ông Dương Thanh Long, trưởng phòng Kinh tế thành phố - Phó Trưởng 

Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố trình bày Báo cáo thâm tra hô sơ và kêt quả 
thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đôi với xã Tràng Đà, thành phô 
Tuyên Quang; Báo cáo tổng họp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị 
xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đôi với xã Tràng Đà, 
thành phố Tuyên Quang.

2. Ong Nguyên ĨÝÍạnh Hùng, Trương Ban Đan vạn, Chu tịch Jy ban Mạt 
trận Tổ quốc thanh phố trình bày Báo cáo về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của 
người dân trên địa bàn xã đôi với việc công nhận xã Tràng Đà đạt chuân nông 
thôn mới nâng cao.

3. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về đề 
nghị xét, công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới.



Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra và 
báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thầm tra hồ sơ và các tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao xã Tràng Đà.

4. Ket quả bỏ phiếu: số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, 
công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 là 27/27 
thành viên tham dự cuộc họp, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút ngày 30/3/2021, đã thông qua cho các 
thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí 100%.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: ủy ban 
nhân dân thành phố lưu 02 bản (01 bản tại Văn phòng điều phối nông thôn mới 
thành phố, 01 bàn lưu văn thư)’, để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao gửi ủy ban nhân dân tỉnh 01 bản./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ CUỘC HỌP

Lê Thị Thái
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

X M - Sì ■ _Nguyên Xuân Hùng



Số: 225/BC-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Thấm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mói nâng cao 

đối với xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang
năm 2020

Căn cứ 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; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 
công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 269/QĐ- 
UBND ngày 03/10/2018 về việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020”.

Căn cứ Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của ủy ban nhân 
dân thành phố về việc thành lập Đoàn thẩm tra, đánh giá các tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao tại xã Tràng Đà.

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân xã Tràng Đà tại Tờ trình số 112/TTr-ƯBND 
ngày 07/12/2020 về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Tràng Đà đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết 
quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Tràng Đà, cụ thể:

I. KÉT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (tò’ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

1. về hồ sơ
Triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 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.

2. về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao
Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tràng Đà đã được UBND 

thành phố thẩm tra đạt chuẩn tính đến thời điểm là 18/18 tiêu chí, đạt 100%.



2.1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch
a. Yêu cầu của tiêu chỉ
Quản lý và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 

thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung quy hoạch.

b. Kết quả thực hiện
ủy ban nhân xã đã thực hiện duy trì tiêu chí quy hoạch, quản lý các quy 

hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo rà soát và tiếp tục thực hiện 07 khu quy hoạch 
nông thôn mới (Khu quy hoạch mỏ đá vôi nhà máy xi măng Tân Quang giai đoạn 
2; Khu quy hoạch mỏ sét nhà mảy xỉ măng Tân Quang; Khu quy hoạch Bãi đo xe 
và và khu dịch vụ Đen Thượng; Khu quy hoạch cây xăng xóm 1 xã Tràng Đà; Khu 
quy hoạch tổ hợp dịch vụ xóm 4 xã Tràng Đà; Khu chế biến nông sản xóm 5 xã 
Tràng Đà; Khu sản xuất vật liệu xây dựng xóm 6 xã Tràng Đà).

Hiện nay, UBND xã đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch 
nông thôn mới và quản lý, tổ chức thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông 
thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền phê 
duyệt bổ sung quy hoạch đảm bảo đúng quy định.

c. Đảnh giá: Đạt tiêu chí Quy hoạch.
2.2. Tiêu chí số 2: Giao thông
a. Yêu cầu của tiêu chỉ
- 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 đạt 70%.
- Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%. 

70% được cứng hóa.
- Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận 

tiện quanh năm đạt 70%.
- Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, 

bảo đảm xanh, sạch, đẹp: Đạt
b. Ket quả thực hiện
- Số km đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được bê tông hóa là: 

10,910km/10,910km, đạt'tỷ lệ 100%.

- Số km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đã bê tông 
hóa: 14,850,8/14,850 km, đạt tỷ lệ 100%.

- Số km đường trục chính nội đồng được cứng hóa 1,350/1,830km, đạt tỷ lệ 74%.

- Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, 
bảo đảm xanh, sạch, đẹp: Đạt tiêu chí.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Giao thông.
2.3. Tiêu chí số 3: Thủy lợi
a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới nước 

chủ động đạt trên hoặc bằng 85%.



b. Kết quả thực hiện

* Hệ thống thủy lợi:
- Hồ chứa-. Có 05 hồ chứa gồm: Đập Ông Thọ, đập Đầu Đồng, đập cầu 

Giấy, đập Ao Quẵng, đập Ông Đường; diện tích mặt hồ 09ha; Các hồ chứa cơ bản 
được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

- Trạm bơm, cổng-. Có 2 trạm bơm điện gồm: Hòn Bia, Trầm Vàng; cống cầu 
giấy. Các công trình được bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp thường xuyên, hoạt động 
đảm bảo. Công trình trạm bơm có nhà trạm, bể hút, bể xả, buồng hút; các trang thiết bị 
điện như dây cáp điện, tủ điện, bảng điện đảm bảo sử dụng thường xuyên an toàn.

Tỷ lệ tưới-. Tỷ lệ tưới của các công trình thủy lợi đạt 100%, tỷ lệ diện tích đất 
trồng lúa 2 vụ được tưới nước chủ động 136/136 ha đạt 100%; tạo điều kiện chuyển 
đối cơ cấu cây trồng, đáp ứng tốt yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chủ động 
trong sản xuất, giảm nhẹ thiên tai.

Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho trồng trọt, nuôi trồng 
thủy sản, sản xuất nông nghiệp cho hơn 500 hộ nông nghiệp trên địa bàn xã.

Xã đã kiện toàn Ban quản lý công trình thủy lợi do Giám đốc Họp tác xã 
nông nghiệp là Trưởng ban, đảm bảo việc quản lý khai thác và bảo vệ các công 
trình, vận hành có hiệu quả được đa số nhân dân hưởng lợi đồng thuận.

- Kênh mương: Tỷ lệ kênh mương do xã qúản lý với chiều dài 17,lkm. Hàng 
năm xã đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cửu nạn, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng phương án PCTT và TKCN 
theo phương châm ”04 tại cho”. Công tác phòng chống thiên tai được triển khai 
tại các hội nghị lồng ghép của cấp ủy, chính quyền, các tố chức chính trị xã hội; 
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; cơ sở hạ tàng của xã đến nay cơ 
bản đáp ứng yêu cầu về phòng chổng thiên tai.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Thủy lợi.
2.4. Tiêu chí số 4: Điện
a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các 

nguồn đạt trên hoặc bằng 99%.

b. Kết quả thực hiện:
- 1.611/1.611 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 

tỷ lệ 100%.
Vận động nhân dân các xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư, 

đến nay 9/9 xóm trong toàn xã đã hoàn thành xong đường điện chiêu sáng khu dân 
cư. Hàng năm, phối hợp với Điện lực thành phô Tuyên Quang thường xuyên kiêm 
tra cắt tỉa cây xanh đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Điện.
2.5. Tiêu chí số 5: Trường học
a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.



b. Kết quả thực hiện: Trên địa bàn xã Tràng Đà có 04 trường: 02 Trường 
Mầm non, 01 Trường Tiểu học và 01 Trường THCS (4/4 trường đạt chuẩn) cụ thể:

Từ năm 2016 đến nay, các đon vị trường học trên địa bàn xã Tràng Đà được 
UBND thành phố quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 15 phòng học (MN 
Tràng Đà 06 phòng, MN Hưong Sen 09 phòng); 02 nhà hiệu bộ (MN Hưong Sen, 
MN Tràng Đà); 01 nhà đa chức năng TH Tràng Đà; 01 bếp ăn bán trú cho trẻ MN 
Hưong Sen; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 01 bếp ăn bán trú trường MN Tràng Đà; cải 
tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình vệ sinh giáo viên, học sinh tại 04 đon vị trường học 
với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; mua sắm đồ dùng trang thiết bị dạy học hon 900 
triệu đồng; các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ quét vôi, ve trường lớp, đổ 
nền bê tông sân chơi bãi tập cho học sinh, sửa chữa cải tạo khuôn viên trường lóp trị 
giá trên 250 triệu đồng. Đen nay, đã có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Trường học.
2.6. Tiêu chí số 6: Thông tin và truyền thông
a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ số thôn, bản có hệ thống loa phát thanh đạt 

trên hoặc bằng 85%.

b. Kết quả thực hiện:
- 9/9 xóm trên địa bàn có loa truyền thanh không dây, đạt 100%. Hệ thống 

truyền thanh cơ sở hoạt động tốt.
- Xã có 01 bưu cục của Bưu điện tỉnh, cung cấp dịch vụ bưu chính cho nhân 

dân trong xã.
- Xã có đường truyền cáp quang đến trung tâm xã và các xóm lân cận, cung 

cấp dịch vụ Internet cố định và di động băng rộng trong toàn xã.
- Xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, có 

sử dụng hòm thư điện tử công vụ. Cơ quan UBND xã được đầu tư hệ thống máy vi 
tính ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu câu công việc.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí thông tin và truyền thông.

2.7. Tiêu chí số 7: Nhà ở dân cư
a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 

trên hoặc bằng 90%.

b. Kết quả thực hiện:
Nhà ở dân cư tại xã được xây dựng, chỉnh trang góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân. Trong những năm qua, thông qua việc huy động 
các nguồn lực (từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tô chức chính trị - xã hội, 
nguồn vốn vay tín dụng...) xã đã vận động các hộ gia đình đâu tư xây mới, nâng 
cap, sửa chữa nhà ở, bếp và các công trình phụ trợ, khuôn viên hàng rào. Đen nay, 
trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tổng số hộ gia đình có nhà đạt 
chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng trên địa bàn xã là 1.595/1.611 hộ đạt tỷ lệ 
99 % các nhà đảm bảo “3 cứng”, có đầy đủ công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp 
với phong tục, tập quán, lối sống.



c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.
2.8. Tiêu chí số 8: Quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
a. Yêu cầu của tiêu chí: Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng 

cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu 
tư đạt 100%.

b. Kết quả thực hiện:
- Hằng năm thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng 

theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hồ sơ thi 
công, quyết toán đảm bảo đúng Luật ngân sách.

- Thực hiện duy tu, bảo trì, cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng 
kinh tế - xã hội đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

c. Đảnh giá: Đạt tiêu chí Quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

2.9. Tiêu chí số 9: Thu nhập
a. Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn so 

với mức thu nhập quy định từng năm theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tăng 1,2 lần.

b. Ket quả thực hiện: Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 của xã là 
24.240.000đồng/người/năm; năm 2018 là 36.000.000đ/người/năm; đến hết năm 
2020 là 45.680.000đ/người/năm, tăng 1,27 lần so với năm 2019, xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

c. Đảnh giá: Đạt tiêu chí Thu nhập.
2.10. Tiêu chí số 10: Hộ nghèo
a. Yêu cầu của tiêu chỉ: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới hoặc bằng 6%.

b. Kết quả thực hiện: Trên địa bàn xã còn 03 hộ nghèo tỷ lệ là 0,19%

c. Đảnh giá: Đạt tiêu chí hộ nghèo.
2.11. Tiêu chí số 11: Tổ chức sản xuất

a. Yêu cầu của tiêu chí
- Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng hóa chủ lực của xã 

gắn với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo 02 yêu cầu sau:

+ Có Hợp tác xã thành lập theo Luật HTX năm 2012 hoạt động hiệu quả và 
được nhân rộng.

+ Tham gia vào chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm là 
tiềm năng, thế mạnh của địa phương và giá trị cùa sản phẩm tăng ít nhất 1,5 lần so 
với sản phẩm đại trà khác của xã.

- Áp dụng cơ giới hóa đối với cây trồng chủ lực, trong đó mức độ cơ giới 
hóa khâu làm đất > 85 %; khâu chăm sóc và thu hoạch > 60 %.

- Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm 
an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.



b. Kết quả thực hiện
- Trên địa bàn xã có 02 hợp tác xã đã chuyển đổi và hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo Luật Hợp tác xã năm 2012 {Họp tác xã Công nghiệp Tràng An và Hợp 
tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tràng Đà). Cụ thế:

+ Có Điều lệ HTX phù hợp với quy định.

+ Có Phương án sản xuất kinh doanh được thông qua.
+ Có Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố cấp.
+ Có trụ sở Hợp tác xã đóng tại địa điểm phù hợp với quy hoạch của xã; 

riêng đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tràng Đà trụ sở nằm trong khuôn 
viên UBND xã.

+ Hợp tác xã tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề đã 
đăng ký.

- Trong các năm liền kề cả 2 HTX đều thực hiện kinh doanh có lãi.

- Trong sản xuất thực hiện việc áp dụng cơ giới hóa đối với cây trồng chủ 
lực trong các khâu: làm đất, chăm sóc, thu hoạch đảm bảo đúng yêu cầu trong phát 
triển nông nghiệp.

- Đã thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ trong 
chăn nuôi và trồng trọt (có 03 mô hĩnh chăn nuôi và 2 mô hình trồng trọt).

- Vận động nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập: Thực hiện mô 
hình trồng cây ăn quả (bưởi, na, hồng tại xóm 1, 3, 4, 5); mô hình trồng hoa lan (có 
trên 30 hộ gia đình trên địa bàn 9 xóm); phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình có 
doanh thu từ 200.000.OOOđ trở lên/năm ở các xóm 2, 3, 4, 5, 8; xây dựng và triên 
khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, 
trong đó: mô hình chăn nuôi công nghệ cao có 03 hộ gia đình tại xóm 1, 5, 9; mô 
hình trồng trọt theo hướng sản xuất hữu cơ 02 hộ gia đình tại xóm 4, 5; mô hình 
chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 đến 1.000 con có 03 hộ gia đình tại xóm 3, 4, 7; 
mô hình chăn nuôi lọn quy mô từ 30 đến 100 con ở xóm 1, 2, 3, 4, 5, 9; mô hình 
nuôi ốc nhồi, cá đặc sản, ba ba gai ở xóm 2,3, 5, 7, 9;

- Hằng năm, các tổ chức chính trị xã hội tín chấp cho hộ gia đình hội viên 
vay vốn từ các nguồn để phát triển kinh té với số tiền 9,9 tỷ đồng.

- Xây dựng được nhãn hiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa 
phương là quả Hồng mọng Tràng Đà được đánh giá xếp hạng “3 Sao’.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất.

2.12. Tiêu chí số 12: Lao động có việc làm
a. Yêu cầu của tiêu chí: Đảm bảo giải quyết việc làm cho lao động nông 

thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại 
sản xuất đạt 95%.

b. Kết quả thực hiện: Lao động có việc làm thường xuyên của xã là 
3.232/3.387 lao động đạt 95,4 %.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Lao động có việc làm.



2.13. Tiêu chí số 13: Giáo dục và đào tạo

a. Yêu cầu của tiêu chỉ
- Đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2; đạt chuẩn và duy trì phổ cập giáo dục tiểu 

học và THCS mức độ 3.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ 

thông, bổ túc, trung cấp) đạt > 80%.

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt > 65%.
- Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 

được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cơ chế chính sách của nhà nước, thông 
tin khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh đạt 100%.

b. Kết quả thực hiện
- Chỉ tiêu 13.1: Phố cập giáo dục, xóa mù chữ.
Xã Tràng Đà đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1991, 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 1999, phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở năm 1995. Từ đó đến nay xã Tràng Đà luôn duy trì vững chắc kết quả phố cập 
giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2020, xã Tràng Đà 
tiếp tục được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đánh giá: Đạt chỉ tiêu 13.1.
- Chỉ tiêu 13.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học 

trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt > 80%.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung 
học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) là 276/285 = 96,8%; năm 2020, tỷ lệ học sinh 
tốt nghiệp THCS tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) là 72/73 = 98,6%.

Đánh giá: Đạt chỉ tiêu 13.2.
- Chỉ tiêu 13.3: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đao tạo 2.065/3.038 lao động đặt 68%.
- Chỉ tiêu 13.4: Tỷ lệ lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có khả năng 

tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cơ chế chính sách của nhà 
nước, thông tin khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh đạt 100%.

c. Đánh giả: Đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo.
2.14. Tiêu chí số 14: Y tế

a. Yêu cầu của tiêu chí
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi {chiều cao theo 

tuổi) đạt < 20%.
- Đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe và mức hưởng thụ dịch vụ y tế ban 

đầu cho người dân; kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; 
không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người: Đạt.

b. Kết quả thực hiện
Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn quốc gia theo quy định 

của Bộ Y tế; hằng năm duy trì đạt 10 tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 



năm 2020, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng và uống vắc xin phòng 
bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 18,7%. Tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,4%; triển khai thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra trên địa bàn xã. 
Chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được nâng cao.

c. Kết quả tự đảnh giá: Đạt tiêu chí Y tế.

2.15. Tiêu chí số 15: Văn hóa
a. Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và thực hiện tốt 
hương ước, quy ước cộng đồng đạt 100%.

- Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn để 
thu hút đông đảo người dân thường xuyên tham gia các hoạt động VHVN-TDTT.

- Có hoạt động bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp vãn hóa truyền 
thống địa phương.

- Cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, 
thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

b. Kết quả thực hiện
Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động 

VHVN - TDTT diễn ra rộng khắp, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong 
nhân dân; thu hút 38% tổng số dân của xã tham gia luyện tập TDTT. Duy trì và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở (Nhà văn hóa 
trung tâm xã, sân thể thao xã; 100% các xóm có nhà văn hóa hoạt động có hiệu 
quả, trang thiết bị, cơ sở vật chất văn hóa cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt 
động). Hằng năm, nâng cấp, tu sửa, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất nhà văn hóa xóm, 100% các xóm thực hiện và đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy 
định và thực hiện tốt quy ước xóm. Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn 
hóa truyền thống của địa phương. Nhân dân đoàn kết, thống nhất, tương trợ, giúp 
đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã (phát 
thanh trên 438 buổi, trên 438 bản tin); nội dung tuyên truyền các chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về xây dựng nông thôn mới và các công 
việc của địa phương.

Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh ” gắn với phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức 
xây dựng nông thôn mớỉ” do ủy ban nhân dân tỉnh phát động, ủy ban MTTQ xã 
thanh lập 4 tổ tự quản về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 
9/9 xóm có quy ước và thực hiện đúng quy ước xóm. Hăng năm, tỷ lệ xóm đạt tiêu 
chuẩn văn hóa bình quân từ 90% trở lên (năm 2017 đạt 93,8%; năm 2018 đạt 
81,2%; năm 2019 đạt 100%; năm 2020 có 9/9 xóm, đạt 100%o).

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Văn hóa.



2.16. Tiêu chí số 16: Cảnh quan môi trường
a. Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt 
100% (> 65% nước sạch).

- Việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã thực hiện theo quy định đạt 70%.
- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch đạt > 80%.
- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt > 80%.
- 100% số thôn có hoạt động cải tạo cảnh quan môi trường thường xuyên 

đảm bảo đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp đạt 100%.
b. Kết quả thực hiện
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: 

1.611/1.611 hộ đạt: 100%; có 1.410/1.611 hộ sử dụng nước sạch đạt 87,45%.
- Đối với việc xử lý nước thải, chất thải:
+ Lắp đặt và xây dựng 50 bể và 01 nhà chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật.
+ Trên địa bàn có 02 điểm thu gom rác thải, việc thu gom, vận chuyển rác 

thải của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang đảm 
bảo vệ sinh môi trường.

Toàn xã có 423/497 hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh môi 
trường đạt 85,1%. Vận động nhân dân tự lắp đặt 05 hầm Bioga đảm bảo vệ sinh 
chuồng trại chăn nuôi tổng số tiền 60.000.000đ.

- Trên địa bàn có trên 20 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
115 hộ gia đình kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi 
trường. 9/9 xóm đã xây dựng Quy ước, trong đó có quy định về vệ sinh môi 
trường; Các hộ dân đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cống ngõ 
không lầy lội, định kỳ hàng tháng tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

- Tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng và nâng cấp sửa chữa nhà vệ sinh, 
nhà tắm hợp vệ sinh {hiện nay tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bế nước hợp vệ sinh là 
1.611/1.611 họ đạt 100%).

- Vận động nhân dân các xóm trồng hoa, cây cảnh tại khuôn viên các nhà 
văn hóa xóm, trồng chăm sóc các tuyến đường hoa; duy trì thực hiện phong trào 5 
không 3 sạch; ủy ban MTTQ thành lập 9 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và 
thường xuyên tuyên truyền, vận động các tô chức thành viên và nhân dân tuân thủ 
nghiêm túc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, trọng tâm là 
những ngày bảo vệ môi trường, ngày Đại dương thê giới, ngày Đa dạng sinh học...

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí Cảnh quan môi trường.
2.17. Tiêu chí số 17: An ninh, trật tự
a. Yêu cầu của tiêu chí
An ninh trật tự được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt 
động thường xuyên, hiệu quả.



b. Kết quả thực hiện

Đảng ủy, UBND xã 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 xã, Công an 
xã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an 
ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường xuyên vận động, tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân chấp hành tốt các 
chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa 
phương; chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự. an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thực hiện thắng lợi Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thí điểm xã hội hóa mô hình Camera 
An ninh của xã; lắp đặt 25 carnera an ninh tại các nút giao, các điểm hay xảy ra tai nạn 
giao thông trên địa bàn 9 xóm. Thành lập các mô hình: Mô hình tố tự quản về “An 
ninh trật tự" của Chi hội Cựu Chiến binh xóm 9; mô hình liên kết đảm bảo ANTT 
giữa Kho vật liệu nổ (Công ty Hoá chất mỏ Hà Tuyên) đặt tại xóm 3 xã Tràng Đà 
với khu dân cư xóm 3, xóm 4; mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT, an toàn giữa 
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-WMI, mô hình liên kết đảm bảo ANTT 
giữa khu dân cư xóm 5, 6, 2 và trường Tiểu học, THCS; xã không có các tụ điểm 
phức tạp về trật tự xã hội; tình hình tội phạm hình sự giảm dần qua các năm, không 
xảy ra các hoạt động chống phá; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người 
kéo dài, vượt cấp trái pháp luật; tội phạm và vi phạm hành chính về ma túy được 
kìm chế, không còn các đối tượng mại dâm. Lực lượng dân quân xã được xây dựng 
bảo đảm chất lượng về chính trị, có số lượng và cơ cấu họp lý, luôn 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. Hàng năm, Công an xã được UBND thành phố công 
nhận là đơn vị tiên tiến; năm 2018, được Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc.

Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, biên chế, lực lượng, tổ 
đội đảm bảo theo quy định; hằng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, huấn luyện 
dân quân đạt loại khá; diễn tập phòng chống thiên tai, chiến đấu trị an, chiến đấu 
phòng thủ đạt loại giỏi. Tình hình thế trận quốc phòng toàn dân được đảm bảo giữ 
vững. Ban chỉ huy quân sự được ƯBND, Ban CHQS thành phố khen thưởng về hoàn 
thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

c. Đánh giá: Đạt tiêu chí An ninh trật tự.

2.18. Tiêu chí số 18: Hành chính công

a. Yêu cầu của tiêu chí

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng 
quy định.



- Xã và 100% số thôn được đánh giá xếp loại tốt về thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở.

- Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và 
nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

b. Kết quả thực hiện

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính, ƯBND xã đã xây dựng và ban hành văn bản để 
triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành 
chính. Niêm yết công khai các thủ tục, thông tin về thủ tục hành chính đã được 
ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giâỉ quyết của cấp xã {Bộ thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 
của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bổ Danh mục thủ tục hành chính thực 
hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thấm quyển giải quyết của UBND 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang); tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Lập hệ thống số sách 
theo dõi và xử lý giải quyết, báo cáo theo đúng quy định tại cơ quan, lấy ý kiến 
đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện các thủ tục hành 
chính. Phân công cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính của UBND xã.

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-ƯBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, 
UBND xã đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của chính quyền. Phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan UBND đảm bảo. Phối hợp với 
ủy ban MTTQ, các Ban thanh tra nhân dân xã xây dựng Chương trình phối hợp, 
kế hoạch tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
9/9 xóm thực hiện các quy định về quy chế dân chủ và được đánh giá xếp loại tốt.

Xã Tràng Đà có 19 cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức xã chấp hành 
nghiêm các quy định trong thi hành công vụ tại Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công 
chức năm 2008 về nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ và nghĩa 
vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu. Cán bộ, công chức xã thực hiện 
nghiêm đạo đức công vụ được quy định tại Điều 15 Luật Cán bộ, công chức năm 
2008 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Không 
có cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008; không có cán bộ, công chức xã bị xử lý kỷ luật 
từ hình thức khiển trách trở lên. Tuy nhiên, vẫn có công chức được đánh giá không 
hoàn thành nhiệm vụ (ông Nguyễn Công Sự - công chức Địa chính, Nông nghiệp, 
Xây dựng và Môi trường) do thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm 
tiến độ.



c. Đánh giá: Đạt tiêu chí hành chính công.
(Có biểu chỉ tiết các tiêu chí kèm theo)

II. KẾT LUẬN
1. về hồ sơ
Đảm bảo theo đúng các quy định tại Quyết định 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.

2. về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Tràng Đà đã được Uỷ ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm 
tra là 18/18 tiêu chí, đạt 100%.

3. về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 
nâng cao

Trên địa bàn xã Tràng Đà không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng 
nông thôn mới đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 
30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

III. KIẾN NGHỊ
ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trân trọng đề nghị Hội đồng tham 

định tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xem xét thâm định, trình Uy 
ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng năm 2020.

Trên đây là báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông 
thôn mới nâng cao của xã Tràng Đà, thành phô Tuyên Quang năm 2020. Uy ban 
nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:&ỵ
- ủy ban nhân dân tình
- Văn phòng nông thôn mới tỉnh
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Chủ tịch UBND thành phô
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các PCT UBND thành phố;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Chuyên viên KT;
- Lưu VT.

(Báo cáo);

I M. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH



TI
CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

ẶlNGĐÀ
BIỂU TÔNG HỢP KẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC 

TRÊN ĐỊA BÀNX 
ỉa • »

(Kèm theo Báo cáo sổ 225/BC-UBND ngt ì/2021 của UBND thành phổ)

TT Tên tiêu chí

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- U———Ị-------

Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết 
quả 

thẩm 
tra cùa 
thành 

phố

1
Quy hoạch và thực hiện 

quy hoạch

Quản lý và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà 

soát, bổ sung quy hoạch
Đạt

Thực hiện 7 khu quy hoạch NTM đã 
được phê duyệt

Đạt

2 Giao thông

2.1. Tỷ lệ đường trục thôn, bàn và đường liên 
thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi 

lại thuận tiện quanh năm
% 0,7 10,910/10,910km đạt 100% Đạt

2.2. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội 
vào mùa mưa

%
100% (70% được 

cứng hóa)
14,850/14,850km đạt 100%

2.3. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo 
vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm % (70% cứng hóa) 1.350/1.830km đạt 74%

2.4. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn 
được bảo trì thường xuyên, bảo đảm xanh, sạch, 

đẹp
Đạt

3 Thủy lợi
Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới nước 

chủ động
% > 85%

Diện tích lúa cả năm 136/136ha được 
tưới tiêu chủ động

Đạt



TT Tên tiều chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết 
quả 

thẩm 
tra của 
thành 

phố

4 Điện
Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ 

các nguồn % > 99 %
1.611/1.611 hộ được sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn từ các nguồn, đạt 
100%.

Đạt

5 Trường học
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
% 1

(4/4 trường đạt chuần); Trường mầm 
non Hương Sen đã hoàn thiện xong hồ 

sơ đã trình công nhận_
Đạt

6
Thông tin và truyền 

thông
Tỷ lệ số thôn, bản có hệ thống loa phát thanh % > 85%

Xã có trạm truyền thanh không dây; 9/9 
xóm có hệ thống loa truyền thanh, đạt 

100%
Đạt

7 Nhà ở dân cư Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định % > 90% 1.529/1.539 hộ đạt 99%. Đạt

8
Quản lý, sử dụng công 

trình hạ tầng kinh tế - xã 
hội

Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng 
cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ 

tầng kinh tế - xã
Đạt Đạt 100%. Đạt

9 Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 

thôn so với mức thu nhập quy định từng năm theo 
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới

Tăng 1,2 lần
Thu nhập bình quân đầu người 

45.680.000đ/người/năm
Đạt

10 Hộ nghèo Còn 3 hộ nghèo (tỷ lệ 0,19%).



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chỉ ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết
quả 

thẩm
tra của 
thành 

phố

11 Tổ chức sản xuất

11.1. Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch 
phát triển hàng hóa chủ lực của xã gắn với kế 

hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt

Đạt Đạt Đạt

11.2. Đảm bảo 02 yêu cầu sau:

Đạt

Có HTX hoạt động hiệu quả, có lãi; xã 
đã xây dựng được nhãn hiệu sản phẩm 

chủ lực, sản phẩm OCOP của địa 
phương là quả Hồng mọng Tràng Đà đã 

được đánh giá 3 sao.

- Có Hợp tác xã thành lập theo Luật HTX năm 
2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng

- Tham gia vào chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm 
chủ lực, các sản phẩm là tiềm năng, thế mạnh của 

địa phương và giá trị của sàn phẩm tăng ít nhất 
1,5 lần so với sản phẩm đại trà khác của xã

11.3. Áp dụng cơ giới hóa đối với cây trồng chù 
lực, trong đó mức độ cơ giới hóa khâu làm đất > 

85 %; khâu chăm sóc và thu hoạch > 60 %
Đạt

- Cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100%
(trong đó 20ha ngô; 71,9ha lúa);

- Cơ giới hóa khâu chăm sóc đạt 75%
(69/92ha);

- Cơ giới hỏa khâu thu hoạch đạt 87%
(80/92ha)

Đạt

11.4. Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc 

mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ
Đạt

Có mô hình công nghệ cao và sản xuất 
hữu cơ, 03 hộ chăn nuôi, 2 trồng trọt Đạt



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết
quả 

thẩm
tra của 
thành 

phố

12 Lao động có việc làm
Đảm bảo giải quyết việc làm cho lao động nông 
thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất
% 0,95

Số lao động có việc làm thường xuyên 
3 232/3387 lao động, đạt 95,4%

Đạt

13 Giáo dục và đào tạo

13.1. Đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2; đạt chuẩn 
và duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và THCS 

mức độ 3
Đạt Đạt

Đạt

13.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 
được tiếp tvic học trung học (phổ thông, bổ túc, 

trung cấp)
% > 80% 258/275

13.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo % > 65%
Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 

2 065/3.038 lao động đạt 68%.

13.4. Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động 
có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về cơ chế chính sách của nhà 
nước, thông tin khoa học - công nghệ, phát triển 

sản xuất kinh doanh

3.387/3.387 lao động trong độ tuổi được 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cơ 
chế chính sách của nhà nước, thông tin 

khoa học - công nghệ, phát triển sản 
xuất kinh doanh, đạt 100%.



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết
quả 

thẩm
tra của 
thành 

phố

14 Ytế

14.1. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) % < 20 %

- Suy dinh dưỡng thể thấp còi: Đạt 
18,7%.

Đạt14.2. Đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe và 
mức hưởng thụ dịch vụ y tế ban đầu cho người 

dân; kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và 
bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ độc thực 

phẩm đông người

Đạt

Hằng năm duy trì đạt 10 tiêu chí Quốc 
gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. 
Khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân

- Năm 2018: 5.923/4.880 lượt người đạt 
121%.

- Năm 2019: 5.014/4.860 lượt người đạt 
103%

- Năm 2020: 4.400/4.304 lượt người đạt 
102%.

- Kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền 
nhiễm và bệnh gây dịch, không có tình 
trạng ngộ độc thực phẩm đông người.

- Số người dân tham gia BHYT 
5.355/5.500 người đạt 97,4% (số chưa 

tham gia 145 người).



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết
quả 

thẩm
tra của 
thành 

phố

15 Văn hóa

15.1. Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo 
quy định và thực hiện tốt hương ước, quy ước 

cộng đồng
% 100

100% xóm có quy ước và thực hiện quy 
ước xóm.

Đạt

15.2. Duy tò và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở 
vật chất vỉin hóa xã, thôn để thu hút đông đảo 

người dân thường xuyên tham gia các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Đạt Đạt

15.3. Có hoạt động bảo tồn và phát huy những giá 
tộ tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương Đạt Đạt

15.4. Cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn 
kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các 

hoạt động nhân đạo từ thiện
Đạt Đạt



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết 
quả 

thẫm 
tra của 
thành 

phố

16 Cảnh quan môi trường

16.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và 
nước sạch theo quy định

%
100% (> 65% 

nước sạch)

Có 1.611/1.611 hộ sử dụng nước hợp vệ 
sinh, đạt 100%;

Đạt

Có 1.410/1.611 hộ sử dụng nước sạch, 
đạt 87,45%;

16.2. Việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn 
xã thực hiện theo quy định

% 70%
Có 1.370/1.61 Ihộ được thu gom và xử 

lý rác thài, đạt 85%.

16.3. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch

% > 80%

-1.611/1.611 hộ có công trình nước hợp 
vệ sinh đạt 100%;

-1.611/1.611 hộ có nhà tắm hợp vệ 
sinh đạt 100%.

-1.611/1.611 hộ có công trình nhà tiêu 
hợp vệ sinh đạt 100%.

16.4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường

% > 80%
423/497 hộ có chuồng trại chăn nuôi 

hợp vệ sinh (đạt 85,1%).

16.5.100% số thôn có hoạt động cải tạo cành 
quan môi trường thường xuyên đảm bảo đường 

làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp
% 100

(9/9 xóm có hoạt động vệ sinh môi 
trường thường xuyên, trồng chăm sóc 
trên 4.400m đường hoa và cây bóng 

mát; có 144 hộ có hàng rào cây xanh; 
483 hộ có hàng rào bê tông đảm bảo 

đẹp, đúng quy định)



TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT
Tiêu chuẩn đạt 
NTM nâng cao

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết
quả 

thẩm
tra của
thành 

phố

17 An ninh trật tự

An ninh trật tự được đảm bảo; nhân dân tích cực 
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc; có mô hình tự quàn, liên kết bảo vệ an ninh 
trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Đạt

- Duy trì 2 mô hình liên kết về An ninh 
trật tự

Đạt

-Lap nạt tnem Ui mat camera an mnn 
trên trục đường dẫn cầu Tân Hà, tổng số 
mắt camera an ninh trên địa bàn 25 mắt; 
duy trì thực hiện mô hình 9 tổ tự quản 

vÀ AMTT

- Thành lập 01 mô hình liên kết đảm 
bảo ANTT giữa khu dân cư xóm 5, 6 và
2 trường Tiểu học và THCS Tràng Đà.

18 Hành chính công

18.1. Giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ 
chức, công dân đảm bảo đúng quy định

Đạt

inực mẹn giai q uyei cac mu rục hanh 
chính, cải cách hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp xã đảm bảo

đúng quy định và sự hài lòng của nhân
Hãn________________

Đạt
18.2. Xã và. 100% số thôn được đánh giá xếp loại 

tốt về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Đạt
9/9 xóm thực hiện tốt về Quy chế dân 
chủ; BCĐ Quy chế dân chủ xã, UBND 

xã hằng năm được đánh giá, xếp loại tốt.

18.3. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm 
các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức 

công vụ trong thực hiện nhiệm vụ
Đạt

Cán bộ, công chức UBND xã chấp hành 
nghiêm các quy định về đạo đức công 

vụ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ 
được giao. (05 đồng chí CBCC 

HTXSNV; 14 đong chí CBCC HTTNV).



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ■

SỐ:^T/BC-UBND TP. Tuyên Quang, ngày So tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng họp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mói nâng cao năm 2020 đối với xã Tràng Đà, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

I. Tóm tắt quá trình UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến tham gia

Căn cứ đề nghị của ưỷ ban nhân dân xã Tràng Đà tại Tờ trình số 112/TTr - 
UBND ngày 07/12/2020 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Tràng Đà đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 
Đoàn Thẩm tra, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Tràng Đà theo 
Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 (từ ngày 14/12 đến 20/12/2020).' 
Đoàn Thẩm tra của ƯBND thành phố đã tổ chức thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế 
hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Tràng 
Đà, thành phố Tuyên Quang, năm 2020.

Sau khi thẩm tra, ưỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã công bố xã 
Tràng Đà là xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2020 trên hệ thống truyền thanh thành phố và các xã, phường và trên 
Trang thông tin điện tử của thành phố; đồng thời ban hành Văn bản số 671/UBND- 
KT ngày 16/3/2021 đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên 
Quang và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (có báo cáo thẩm tra kèm theo) 
tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
nâng cao tại xã Tràng Đà năm 2020.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang đã tổ chức lấy 
ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 
xã Tràng Đà năm 2020.

II. Ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mói 
nâng caò đối với xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

1. Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản.

2. Ý kiến tham gia của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên 
Quang và các tổ chức chính trị-xã hội thành phô và các xã trên địa bàn thành phô:

- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang và các tổ chức 
chính trị-xã hội thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã trên địa bàn thành phô nhát trí 
nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuân nông 
thôn mới nâng cao xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang năm 2020 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố.



- Đê nghị Uỷ ban nhân dân thành phố hoàn thiện hồ sơ gửi ủy ban nhân dân 
tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, năm 2020.

in. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của Uỷ ban nhân dân 
thành phố

ủy ban nhân dân thành phố đã tổng hợp các kiến của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội thành 
phố, ƯBND các xã. Các ý kiến đều thống nhất theo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kêt 
quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Tràng Đà năm 2020.

ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./.oếf

Nơi nhận:-&ý
r ủy ban nhân dân tỉnh
- Văn phòng nông thôn mới tình
- Thường trực Thành ủy (Báo các
- Thường trực HĐND thành phố
- Chủ tịch UBND thành phố
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các PCT UBND thành phố;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Phòng Kinh tể thành phố;
- Chuyên viên KT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

r V

Nguyễn Xuân Hùng

(Báo cáo);



ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN THƯỜNG TRựC
TP Tuyên Quang, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

Số: 126-BC/MTTQ

BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 

nông thôn mới nâng cao xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-MTTQ-BTT ngày 15/5/2019 của Ban 
Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hỉệc việc lấy 
ỷ kiến về sự hài lỏng của người dân đoi với kết quả xây dựng nông thôn mới; Thực 
hiện văn bản số 638/MTTQ ngày 29/9/2020 của Ban Thường trực ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức lấy ỷ kiến về sự hài lòng của người dân 
đổi với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban thường trực MTTQ thành 
phố báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo triển khai:

Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 
45/KH-MTTQ-BTT ngày 18/6/2020 của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt 
Nam thành phổ Tuyên Quang tố chức thực hiện việc lấy ỷ kiến về sự hài lòng của 
người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Ban hành văn bản số 131/MTTQ-BTT ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ban 

thường trực MTTQ thảnh phố Tuyên Quang về việc tổ chức lấy ỷ kiến sự hài lòng 

của người dãn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tràng 

Đà thành phổ Tuyên Quang.

Sau khi nhận được văn bản của Ban thường trực MTTQ thành phố Tuyên 

Quang về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về két quả xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ 

xã Tràng Đà đã xây dựng kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 10/10/2020 kế hoạch tổ 

chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới 

nâng cao trên địa bàn xã và triển khai đến 9/9 Ban công tác mặt trận trong xã để triển 

khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn xã.

n. Kết quả thực hiện:

I. Tổ chức lẩy ỷ kiến sự hài lòng của người dân:



- Từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2020 các Ban công tác Mặt trận các xóm tiến hành 
tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 
thành phố Tuyên Quang..

- Có 9/9 khu dân cư được tổ chức lấy ý kiến đạt 100%

- Có 1234 hộ được lấy ý kiến trên tổng số 1539 hộ trên toàn xã đạt 80%

2. Kết quả phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng tiêu chí:

Số
TT NỘI DUNG

Số 
phiếu 

hài 
lòng

SỐ 
phiếu 
chưa 
hài 

lòng

Tỷ 
lệ

1
Quản lý và tố chức thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông 
thôn mới; thường xuyên cập nhật, bổ sung quy hoạch 1232 2 99.8

2

Tỷ lệ đường trục xóm và đường liên xóm ít nhất được cứng 
hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Tỷ lệ đường ngõ xóm sạch, 
không lầy lội vào mùa mưa. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng 
đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm. Tất cả 
các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường 
xuyên, bảo đảm xanh, sạch, đẹp đảm bảo chỉ tiêu quy định

1226 8

99.3

3
Tỷ lệ diện tích đất ruộng lúa 2 vụ được tưới nước chủ động đảm 
bảo chỉ tiêu quy định. 1232 2 99.8

4 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguôn đảm 
bảo chỉ tiêu quy định 1231 3 99.7

5

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. Đạt chuẩn xoá mù chữ cấp độ 2; đạt chuẩn và duy trì phổ 
cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở cấp độ 3. Tỷ lệ học 
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 
(phổ thông, bổ túc, trung cấp) đảm bảo chỉ tiêu quy định.

1232 2

99.8

6
Tỷ lệ xóm có hệ thống loa phát thanh đảm bảo chỉ tiêu quy 
định. 1231 3 99.7

7 Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đảm bảo chỉ tiêu quy định 1234 0 100

8 Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng câp đảm bảo 
hiệu quả các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư

1233 1 99.9

9
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng so với 
mức thu nhập quy định từng năm theo bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới.

1231 3 99.7

10 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm đảm bảo tiêu chí quy định 1234 0 100

11

Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng hoá 
chủ lực của xã gắn với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có HTX thành lập theo 
Luật HTX năm 2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; 
tham gia vào chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực, các

1231 3 99.7



sản phẩm là tiềm năng, thế mạnh của địa phương và giá trị 
của sản phẩm tăng ít nhất 1,5 lần so với sản phẩm đại trà khác 
của xã. Áp dụng cơ giới hoá đối với cây trồng chủ lực, trong 
đó mức độ cơ giới hoá khâu làm đất và khâu chăm sóc, thu 
hoạch đạt tỷ lệ quy định

12

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô 
hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản 
xuất đảm bảo chỉ tiêu quy định. 100% lao động nông thôn 
trong độ tuổi lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
về cơ chế chính sách của nhà nước, thông tin khoa học - công 
nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ lao động có việc 
làm qua đào tạo đảm bảo chỉ tiêu quy định.

1231 3 99.7

13

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều 
cao theo tuổi) đảm bảo chỉ tiêu quy định. Đáp ứng yêu cầu về 
chăm sóc sức khoẻ và mức hưởng thụ dịch vụ y tế ban đầu 
cho người dân; kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và 
bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông 
người.

1233 1 99.9

14

100% xóm đạt tiêu chuấn văn hoá và thực hiện tốt quy ước 
cộng đồng. Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật 
chất văn hoá xã; xóm thu hút đông đảo người dân thường 
xuyên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể 
thao. Có hoạt động bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp 
văn hoá truyền thống địa phương. Cộng đồng dân cư văn 
minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, thực 
hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện

1233 1 99.9

15

100% số xóm có hoạt động cải tạo và bảo vệ cảnh quan môi 
trường thường xuyên, đảm bảo đường làng, ngõ xóm sáng, 
xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ hộ sử dụng nước họp vệ sinh và nước 
sạch, việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ 
có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 
đảm bảo 3 sạch; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi 
đảm bảo vệ sinh môi trường đạt chỉ tiêu quy định.

1225 9 99.2

16

An ninh trật tự được đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có mô hình tự 
quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự ở các khu dân cư hoạt 
động thường xuyên, hiệu quả, đạt chỉ tiêu quy định

1233 1 99.9

17

Giải quyết các thủ tục hành chính cho các tố chức, công dân 
đảm bảo đúng quy định. Xã và 100% số xóm được đánh giá 
xếp loại tốt về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, công 
chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng 
cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

1230 4 99.7

18
Ông / Bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới 
nâng cao của xã?

1234 0 100



HI. Những nội dung còn có ý kiến tham gia và những kiến nghị, đề xuất:

Những nội dung còn có ý kiến tham gia: Tập trung vào các tiêu chí 5; 11; 15; 16; 17 
đó là công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm của một số xóm chưa thường xuyên; hoạt 
động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp còn hạn chế; cần tuyên truyền sâu rộng trong 
nhân dân không vứt rác ra môi trường; một số cán bộ chưa nhiệt tình trong công tác; tình 
hình an ninh trật tự trên địa bàn chưa đảm bảo, vẫn xảy ra hiện tượng mất trộm vặt.

IV. Việc thực hiện niêm yết, công khai kết quả:

Từ ngày 05/11 đến ngày 15/11/2020 Uỷ ban MTTQ xã đã tiến hành niêm yết, công 
khai kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn 
mới nâng cao tại Bộ phận giao dịch " Một cửa" ủy ban nhân dân xã và nhà văn hoá các 
xóm. Đen hết ngày 15/11/2020 không nhận được ý kiến phản ánh nào của nhân dân về 
kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Ban thường trực uỷ ban 
MTTQ xã đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 
vê kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tràng Đà, thành phố Tuyên 
Quang giai đoạn 2018 - 2020. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố trân trọng 
báo cáo.

Nơi nhận:
- Ban TTr MTTQ tỉnh
- Thường trực Thành ủy (Báo cáo)
- BCĐ CTr MTQGXDNTM thành phố
- Ban Thường trực ủy ban MTTQ các xã,
- Lưu MTTQ thành phố

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
PHÓ CHỦ TỊCH


