
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:927 /UBND-VPĐP 

V/v thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn 

đạt chuẩn nông thôn mới thuộc lĩnh vực 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn giai đoạn 2019 – 2020, 

Đình Lập, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Bính Xá, Bắc Xa. 
 

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, 

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SNN ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn đạt 

chuẩn nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

giai đoạn 2019 - 2020,  

UBND huyện Đình Lập yêu cầu UBND các xã Bính Xá và Bắc Xa xem xét, 

thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn đạt chuẩn 

nông thôn mới trong Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, giai đoạn 2019 - 2020 thuộc lĩnh vực ngành 

Nông nghiệp và PTNT theo đúng các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí Thủy lợi (Tiêu chí số 2): Thôn đạt chuẩn tiêu chí về Thủy lợi 

khi đáp ứng các nội dung sau: 

1.1. Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu 

chủ động đạt từ 80% trở lên 

a) Thôn có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước 

chủ động đạt từ 80% trở lên khi đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động xác định 

theo công thức sau: 

Ttưới, tiêu = 
 %1001 

S

S

 

Trong đó: 

+ Ttưới, tiêu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động (%). 

+ S1: Diện tích thực tế được tưới, tiêu bởi công trình thủy lợi (ha). 

+ S: Diện tích tưới, tiêu thiết kế của công trình (ha). 

S1, S: Được xác định theo số liệu của năm đánh giá tiêu chí đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

- Thôn được đánh giá là đạt chỉ tiêu 2.1 khi tỷ lệ Ttưới, tiêu  trung bình của các 

công trình hiện có trong thôn đạt trên 80% 

(Tổng hợp, đánh giá theo mẫu phụ lục kèm theo) 
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Đối với thôn có công trình thủy lợi nhưng chưa đạt tỷ lệ trên 80%, Ban phát 

triển thôn cần đề xuất với các cấp nhu cầu đầu tư xây dựng để đảm bảo đạt trên 80% 

b) Trường hợp thôn không có công trình thủy lợi thì không xem xét tiêu chí 

thủy lợi. 

* Giải thích từ ngữ: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản 

xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm. 

+ Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây có 

thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm; 

kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng 

cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. 

Đất trồng cây hàng năm khác là đất trồng các cây hàng năm (trừ đất trồng 

lúa), gồm chủ yếu để trồng rau, màu, cây thuốc, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm, đất 

trồng cỏ hoặc cỏ tự nhiên có cải tạo để chăn nuôi gia súc. Đất trồng cây hàng năm 

khác bao gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng 

năm khác. 

+ Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ 

khi gieo trồng tới khi thu hoạch là trên một (01) năm; kể cả loại cây có thời gian 

sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như thanh 

long, chuối, dứa, nho,.... 

- Diện tích gieo trồng: Là diện tích canh tác trên đó thực tế có gieo trồng các 

loại cây nông nghiệp trong thời vụ gieo trồng nhằm thu hoạch sản phẩm phục vụ 

cho nhu cầu con người. 

- Diện tích gieo trồng cả năm là tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm các 

vụ và diện tích gieo trồng cây lâu năm. 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động được hiểu là 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, hoặc tiêu nước kịp thời, đảm bảo cây 

trồng sinh trưởng và phát triển bình thường.  

1.2. Chỉ tiêu 2.2: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo 

quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ 

Thôn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai khi đạt các 

yêu cầu sau: 

TT 
Nội 

dung 

Chỉ tiêu đánh giá Đánh giá 

 Đạt Không đạt 

1 

Phương 

án 

phòng, 

chống 

thiên 

tai 

Có phương án Phòng, chống thiên tai phù hợp với 

điều kiện của thôn do Chủ tịch UBND xã phê duyệt 

và được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về phòng, chống thiên tai tại chỗ. 

(Ghi chú: trong phương án cần nêu một số nội dung 

như: Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, 

nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ….) 

  

Thôn được công nhận đạt chỉ tiêu 2.2 khi đạt chỉ tiêu đánh giá ở phụ biểu trên. 

1.3. Hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, nghiệm thu. 
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a) Báo cáo chung thực hiện tiêu chí 02 của Ban phát triển thôn. 

b) Đối với Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới 

tiêu chủ động đạt từ 80% trở lên 

- Số liệu đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thôn 

(phụ lục 01).  

c) Đối với Chỉ tiêu 2.2: Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và 

theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ:  

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phương án phòng, chống thiên tai 

(Chỉ tiêu 2.2) theo nội dung như bảng biểu tại mục 1.2 của Hướng dẫn này. 

- Phương án phòng, chống thiên tai được Chủ tịch UBND xã phê duyệt (phụ 

lục 02) 

2. Tiêu chí tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 10): Thôn đạt chuẩn tiêu chí về 

tổ chức sản xuất khi đáp ứng các yêu cầu: 

- Trên địa bàn thôn có mô hình phát triển sản xuất tập trung đảm bảo các 

điều kiện: 

+ Sản phẩm nông nghiệp chủ lực hoặc sản phẩm nông sản khác có hiệu quả 

được sản xuất triên địa bàn thôn. 

+ Mô hình sản xuất có hiệu quả, có khả năng nhân rộng. 

Đối tượng, nội dung, điều kiện áp dụng; Định hướng, nội dung và định mức 

hỗ trợ; Quy trình tổ chức thực hiện mô hình phát triển sản xuất theo Hướng dẫn 

03/HD-SNN ngày 19/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

hướng dẫn thưc̣ hiêṇ Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

* Hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, nghiệm thu 

- Biên bản họp thôn thực hiện mô hình phát triển sản xuất (phụ lục 03) 

- Dánh sách các hộ tham gia mô hình phát triển sản xuất (phụ lục 04) 

- Thuyết minh dự án mô hình phát triển sản xuất (phụ lục 05) 

- Báo cáo kết quả thực hiện mô hình phát triển sản xuất (phụ lục 06)  

3. Chỉ tiêu 14.1 thuộc tiêu chí về Môi trƣờng và an toàn thực phẩm: 

Thôn đạt chuẩn chỉ tiêu 14.1 khi đáp ứng các nội dung sau: 

3.1. Thôn đạt chỉ tiêu 14.1 về Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và 

nước sạch theo quy định khi thôn đạt cả hai điều kiện về: 

(1) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt  90% 

(2) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt  50% 

* Giải thích từ ngữ 

(1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định được tính bằng tỷ 

lệ phần trăm (%) giữa số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định trên 

tổng số hộ dân của thôn tại thời điểm đánh giá. 

 = x100(%) 

Trong đó: 
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+ : Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

+ : Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trong thôn (hộ). 

+ H: Tổng số hộ trong thôn (hộ). 

(2) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định được tính bằng tỷ lệ 

phần trăm (%) giữa số hộ được sử dụng nước sạch theo quy định trên tổng số hộ 

dân của thôn tại cùng thời điểm đánh giá. 

 = x100(%) 

Trong đó: 

+ : Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy định (%) (tỷ lệ này 

do cơ quan được giao nhiệm vụ xét nghiệm mẫu nước thông báo cho thôn). 

+ : Số hộ được sử dụng nước sạch theo quy định (do cơ quan được giao 

nhiệm vụ xét nghiệm mẫu nước thông báo cho thôn) (hộ). 

+ H: Tổng số hộ trong thôn (hộ). 

Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại thôn /xóm/bản theo 

phụ lục đính kèm. 

a) Nước hợp vệ sinh: là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các 

điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị. Ngoài ra cần kết hợp với những 

quan sát theo hướng dẫn dưới đây: 

- Nước máy hợp vệ sinh là nước từ các công trình cấp nước tập trung (tự 

chảy, bơm dẫn) có hệ thống đường ống cung cấp nước cho nhiều hộ gia đình thỏa 

mãn điều kiện: Trong, không màu, không mùi, không vị. 

- Giếng đào hợp vệ sinh: Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc 

hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m. Thành giếng cao tối thiểu 0,6m được 

xây bằng gạch, đá, và thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất. Sân giếng phải làm 

bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ. 

- Giếng khoan hợp vệ sinh: Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia 

súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác tối thiểu 10m. Sân giếng phải làm bằng bê tông 

hoặc lát gạch đá, không bị nứt nẻ (tránh các nguồn nước ô nhiễm ngấm trực tiếp 

xuống giếng). 

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: Nước suối, nước mặt, nước mưa và 

nước mạch lộ hợp vệ sinh. 

* Khuyến cáo: Nước mưa thu hứng từ mái fibro xi măng chất amiăng, khi sử 

dụng có nguy cơ gây bệnh ung thư, do đó khuyến cáo không được sử dụng cho ăn 

uống và không được xếp vào loại nước hợp vệ sinh. 

* Các hoạt động lãnh đạo thôn/xóm/bản cần thực hiện: Trưởng thôn, xóm 

vận động nhân dân, xây dựng bể dự trữ nước hộ gia đình, xây dựng nhà tiêu, 

chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, tránh ô nghiễm nguồn nước. Hàng tháng 

Trưởng thôn, xóm chỉ đạo tổ chức vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường. 

b) Nước sạch (cũng là nước hợp vệ sinh): Là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo 

quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt – 

QCVN02:2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 17/6/2009. 
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(Do cơ quan chuyên môn thực hiện và thông báo cho thôn; Kết quả xét 

nghiệm mẫu nước có giá trị trong thời hạn 01 năm). 

3.2. Hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, nghiệm thu 

a) Báo cáo chung chỉ tiêu 14.1 (Phụ lục số 07) 

b) Có biểu tổng hợp (Phụ lục số 08) và các tài liệu liên quan chứng thực 

kèm theo. 

Nhận được Công văn, yêu cầu UBND các xã Bính Xá, Bắc Xa thực hiện tốt 

các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng 

mắc đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng 

hợp) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét điều chỉnh 

phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành liên quan;                    (eOffice) 

- Văn phòng Điều phối XDNTM huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 



Phụ lục số: 01 

Tổng hợp hiện trạng, đánh giá hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thôn...................... 
 

 

STT Tên công trình 

Địa đểm 

xây 

dựng 

(thôn) 

Năm 

xây 

dựng 

Đơn vị 

quản lý 

khai 

thác 

Tình 

trạng 

công 

trình 

Diện tích đất nông nghiệp đƣợc tƣới 

Ghi chú Theo thiết 

kế (ha) 

Theo thực 

tế (ha) 
Tỷ lệ (%) 

I Hồ chứa                 

1 Hồ…                 

1.1 Mương …                 

1.2 …                 

2 Hồ…                 

II Đập dâng, đập tạm                 

1 Đập…                 

1.1 Mương…                 

1.2 …                 

2 Đập…                 

III Trạm bơm điện                 

1 …                 

2 …                 

IV Kênh Mƣơng                 

1 Mương…                 

2 …                 

  Tổng:                 
 

 

 

 Ghi chú: Tổng hợp các công trình tiêu nước (nếu có) tương tự như trên. 
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Phụ lục số: 02 

UBND Xã .... 

Thôn….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 
 

(Tên thôn), ngày      tháng      năm …… 

PHƢƠNG ÁN PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI 

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 

6 năm 2013; 

  Căn cứ Phương án  phòng chống thiên tai của xã…. 

  Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và ứng phó kịp thời với 

biến đổi khí hậu, làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của năm ... thôn …..xây dựng phương án Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm … như sau: 

  I . Giới thiệu tình hình chung và những thông tin cơ bản trong thôn: 

  1. Đặc điểm tự nhiên: Nêu khái quát về đặc điểm tự nhiên trong thôn 

2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng:  

Căn cứ vào điều kiện thực tế của các thôn, nêu khái quát về dân sinh, kinh tế 

- xã hội và cơ sở hạ tầng 

  3. Công tác phòng chống thiên tai thời gian qua 

Xác định rõ công tác PCTT là một trong những công tác trọng tâm hàng đầu 

trong năm, vì vậy ngay từ đầu năm xã đã xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN của 

thôn......với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục 

nhanh chóng và hiệu quả” nhằm giảm tới mức thấp nhất về người, tài sản, môi 

trường do thiên tai gây ra....... 

II. Tổng hợp phân tích tình hình 

1. Tình hình thiên tai:  

2. Xác định tình trạng dễ bị tổn thƣơng  

 Thống kê các số liệu về tình trạng dễ bị tổn thương ở địa phương chủ yếu là 

điều kiện bố trí nơi ở tại cộng đồng do phong tục tập quán và điều kiện kinh tế, cơ 

sở hạn tầng… 

  3. Đánh giá năng lực phòng, chống và ứng phó của thôn 

  - Lực lượng có thể huy động được trong thôn để triển khai sơ tán, di dời, 

công tác ứng phó với các loại hình thiên tai khi xảy ra sự cố... 

  - Thống kê các số liệu về vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để ứng 

phó: các phương tiện, trang thiết bị có thể huy động được trong thôn để triển khai 

sơ tán, di dời, công tác ứng phó với các loại hình thiên tai khi xảy ra sự cố... 

 III. Phƣơng án ứng phó cho một số loại thiên tai cụ thể: 
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 1. Một sô giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó 

 * Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mƣa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất  

    + Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; 

trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

   + Chủ việc chằng chống nhà cửa các hộ gia đình; 

 + Chủ động thực hiện sơ tán tài sản vật nuôi đến nơi an toàn;  

 + Chủ động thực hiện cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm 

trên sông, suối, đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất và khu vực nguy 

hiểm khác;  

 + Đảm bảo giao thông trong thôn không bị ách tắc và thông tin liên lạc giữa 

thôn với xã đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; 

 + Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ 

lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia 

cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán;  

 *  Đối với sƣơng muối, rét hại: 

 Triển khai chống rét: Tuyên truyền vận động các hộ hạn chế việc thả rông 

trâu bò. Làm thêm chuồng trại, che chắn chuồng trại cho gia súc gia cầm. Chủ 

động  chuẩn bị được thức ăn phục vụ cho vụ đông. Vào mùa đông, cần dự trữ rơm 

và các phụ phẩm nông nghiệp khác ngay sau khi thu hoạch. Tiêm phòng đầy đủ 

các loại vacxin.  

 2. Tổ chức khắc phục hậu quả 

 + Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện mất tích; 

 + Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương. 

Xác định đối tượng cần được cứu trợ.  

        + Huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu 

chữa người bị nạn. Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch 

và nhu yếu phẩm thiết yếu. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ và 

báo cáo và đề xuất phương án khắc phục hậu quả. Lập kế hoạch và đề xuất sửa 

chữa, khôi phục, nâng cấp đường liên thôn…. 

  IV. Tổ chức thực hiện 

 

 

TRƢỞNG THÔN 

…, ngày … tháng … năm 20.. 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
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Phụ lục 03 

UBND Xã .... 

Thôn …. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

  (Tên xã), ngày      tháng      năm …… 

 

DANH SÁCH HỘ/TỔ CHỨC THAM GIA  

Thực hiện mô hình phát triển sản xuấtthuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 201......... 

 

Kính gửi: Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã............... .. 

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm…… về lựa chọn 

danh sách hộ/tổ chức tham gia và nội dung thực hiện dự án thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 201......... 

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án; 

Danh sách các hộ/tổ chức đăng ký tham gia  thực hiện dự án: 

TT 

Họ và 

tên/ tổ 

chức 

Địa 

chỉ 

Diện 

tích 

đất SX 

Số  lao 

động 

Đăng ký hỗ trợ 

Ghi 

chú 
Giống 

cây 

trồng 

Giống 

vật 

nuôi 

...... 

         

         

         

         

Tổng số hộ tham gia:.....................................................................................  

Đề nghị Ban Quản lý chương trinh xây dựng nông thôn mới xã................. 

tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./. 

 Trƣởng thôn 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 04 

UBND Xã .... 

Thôn …. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

                                               (Tên thôn), ngày      tháng      năm  

 

BIÊN BẢN HỌP THÔN............. 

Thực hiện mô hình phát triển sản xuất thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 201......... 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại .......(ghi rõ địa điểm tổ chức họp) 

thôn …… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp). 

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì). 

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh). 

- Thành phần tham gia: 

+ Đại diện các cá nhân/tổ chức tham gia : 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

1. Nội dung cuộc họp 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

2. Kết quả cuộc họp  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã 

thống nhất nội dung biên bản./. 

Đại diện hộ dân 
(ký, họ tên) 

Thƣ ký 
(ký, họ tên) 

Chủ trì (Trƣởng thôn) 
(ký, họ tên) 
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Phụ lục 05 

UBND Xã .... 

Thôn …. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

 

THUYẾT MINH MÔ HÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

Thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020  

1. Tên mô hình, dự án: 

2. Tổ chức chủ trì thực hiện mô hình, dự án: 

3. Thời gian thực hiện: …… tháng, từ tháng ……/20….. đến tháng 

……/20….. 

4. Dự kiến kinh phí thực hiện: ……………. triệu đồng 

Trong đó,          - Ngân sách NTM: …………. triệu đồng 

                        - Nguồn vốn đối ứng: …………… triệu đồng 

                        - Nguồn khác: ……………. triệu đồng 

5. Tính cấp thiết và mô tả mô hình, dự án 

5.1. Tính cấp thiết của dự án. 

5.2. Mô tả dự án:  

- Địa điểm triển khai,  

- Tóm tắt nội dung dự án:  

+ Loại hình sản xuất 

+ Qui mô, 

+ Số hộ tham gia 

+ Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (nếu có): đơn vị liên kết, thời gian 

liên kết, nội dung liên kết… 

6. Tiến độ thực hiện: 

TT Các nội dung, công việc thực hiện 

chủ yếu 

Thời gian thực 

hiện (Bắt đầu – 

Kết thúc) 

Ngƣời, cơ quan 

thực hiện 

1 2 3 4 

1       
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7. Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi: 

TT 

  

Nguồn kinh phí 

  

Tổng số Nội dung chi phí 

Giống Vật tư Thiết 

bị 

máy 

móc 

(nếu 

có) 

Xây 

dựng 

cơ bản 

(nếu 

có) 

Nội dung 

khác 

  2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng kinh phí 

Trong đó: 

            

1 NTM             

2 Nguồn ngân sách khác             

3 Nguồn vốn đối ứng             

  Khác (vốn huy động...)             

8. Hiệu quả Kinh tế -Xã hội: 

8.1. Hiệu quả Kinh tế - Xã hội trực tiếp của dự án: 

- Hiệu quả kinh tế: ước lượng bằng số lượng (năng suất, sản lượng), tương 

ứng giá trị bằng tiền thu được; 

- Hiệu quả về xã hội: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập… 

8.2. Dự kiến khả năng mở rộng của dự án. 

- Dự kiến khả năng nhân rộng của dự án 

- Hiệu quả về Kinh tế - Xã hội khi dự án được nhân rộng 

  

Ngày….tháng….năm 20…. 

Ban phát triển thôn 
(Ký tên) 

Ngày….tháng….năm 20…. 

Cơ quan chủ trì dự án 
(Ký tên, đóng dấu) 
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 Phụ lục 06 
UBND XÃ…….. 

THÔN……………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

  ………, ngày      tháng      năm …… 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 20......... 

1. Tình hình triển khai thực hiện mô hình phát triển sản xuất: 

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình (từ khi được giao nhiệm vụ 

triển khai nhứng công việc gì, triển khai đến người dân như thế nào, lựa chọn xây 

dựng mô hình gì, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, quá trình xây dựng dự 

án như thế nào….) 

2. Nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất: 

- Mô hình hỗ trợ những nội dung gì (giống, vật tư…); đối ứng của nhân dân  

- Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:…………………………………………… 

- Tổng giá trị mô hình; trong đó: mô hình hỗ trợ bao nhiêu (bằng %);  người 

dân đối ứng (bằng %); 

Biểu tổng hợp nôi dung hỗ trợ 

TT 
Nội dung 

hỗ trợ 
ĐVT 

Kế hoạch Thực hiện 

Ghi 

chú Khối 

lƣợng 

Vốn 

(Tr.đ) 

Số hộ 

tham 

gia 

Khối 

lƣợng 

Vốn 

(Tr.đ) 

Số hộ 

tham 

gia 

          

          

 ....         

Tổng cộng         
 

- Đánh giá kế hoạch và kết quả thực hiện 

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án: 

- Đánh giá kết quả thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất: năng suất, 

sản lượng, giá trị mô hình so sanh hiệu với các sản phẩm khác được sản xuất trên 

địa bàn.   

- Hiệu quả kinh tế, xã hội mà mô hình mang lại 

4. Khó khăn, tồn tại kiến nghị. 
 

 Ban Phát triển thôn 
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(ký tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục số: 07 

 

UBND XÃ……. 

THÔN….. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, Ngày.....tháng......năm 201… 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu 14.1 tiêu chí số 14 về môi trƣờng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong xây dựng thôn đạt Nông thôn mới năm 201…  

  

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 201...-

2020 thôn….. được xã, huyện chọn làm thôn đạt chuẩn NTM năm 201…..  

Trưởng thôn ............ báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 14.1 tiêu chí 14 về 

môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí xây dựng thôn nông 

thôn mới như sau: 

1. Thôn đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí 14.1 khi thôn đạt các yêu 

cầu sau: 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS) trên địa bàn thôn đạt từ 

≥90% trở lên; 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên địa 

bàn xã (QC VN 02:2009/BYT) đạt từ ≥50% trở lên. 

2. Kết quả thực hiện 

- Qua rà soát tổng số hộ dân trên địa bàn thôn là ......... trong đó số hộ được sử 

dụng nước hợp vệ sinh là.......đạt......%;  

- Số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 

02:2009/BYT) đạt......% (Số liệu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 

QCVN02:2009/BYT) (Có phụ lục kèm theo). 

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 14.1: Đạt/Không đaṭ? 

Trên đây là báo cáo của Thôn ........... về kết quả thực hiện chỉ tiêu 14.1 tiêu 

chí số 14 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn 

mới như trên./. 

 
 TRƢỞNG THÔN 
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Phụ lục số: 08 

UBND XÃ…………… 

THÔN……………….. 

 

Biểu tổng hợp các hộ dân sử dụng nƣớc trong thôn 

 

TT Họ tên chủ hộ 

Tổng số 

nhân 

khẩu 

Nguồn và loại hình cấp nƣớc hộ gia đình đang  

sử dụng cho sinh hoạt 
Đánh giá điều kiện sử dụng nƣớc 

Sông, 

 suối 

Hồ, 

 ao 

Giếng 

 khoan 

Giếng 

đào 

Cấp 

nước 

tập trung 

Loại 

hình 

cấp nước 

khác 

Hợp  

vệ sinh 

Không 

hợp 

vệ sinh 

Tỷ lệ hộ 

dân được 

sử dụng 

nước HVS 

(%) 

Tỷ lệ hộ 

dân được 

sử dụng 

nước sạch  

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Văn A         x     x   
Được tính 

bằng tổng số 

hô ̣đươc̣ sủ 

dụng nước 

HVS 

(10)/Tổng số 

hô ̣trong 

thôn (2)*100 

Do đơn vị 

xét nghiệm 

mẫu nước 

cung cấp 

2 Nông Văn B       x         x 

3 Lý Thị C     x           x 

4 Vi Văn D   x           x   

5 ......                   

.... .......                   

  Tổng                       

 

 Tên thôn, ngày … tháng … năm 20.… 

NGƢỜI LẬP BIỂU TRƢỞNG THÔN 
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