
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NN Đình Lập, ngày       tháng  3  năm 2021 

V/v rà soát, đánh giá hiện trạng và 

đề xuất nhu cầu đầu tư cho huyện 

nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 

 

 
        Kính gửi:   

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và 

PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi 

trường, Văn hóa và Thông tin huyện, Tư pháp, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế, Trung tâm 

Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Công an huyện. 
         
 

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

đoạn 2021-2025, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 khẩn trương thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Rà soát, đánh giá kết quả thực trạng các tiêu chí huyện nông thôn 

mới năm 2021 theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, 

gồm: 09 Tiêu chí (Tiêu chí 1 - Quy hoạch, Tiêu chí 2 - Giao thông, Tiêu chí 3 - 

Thủy lợi, Tiêu chí 4 - Điện, Tiêu chí 5 - Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Tiêu chí 6 - 

Kinh tế, Tiêu chí 7- Môi trường, Tiêu chí 8 - Chất lượng môi trường sống, Tiêu 

chí 9 - An ninh trật tự, Hành chính công) - Chi tiết như biểu kèm theo. 

2. Đề xuất, kiến nghị: Trên cơ sở kết quả rà soát bộ tiêu chí huyện nông 

thôn mới, đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất danh mục các công trình, dự án dự 

kiến sẽ đầu tư để đảm bảo huyện Đình Lập đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới 

năm 2025 theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Thời gian gửi báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp 

và PTNT, địa chỉ mail:nongnghiepdinhlap@gmail.com) trước ngày 24/3/2021 để 

tổng hợp, báo cáo tỉnh theo yêu cầu. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên;        
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VPĐP huyện;                  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



  

             BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm Công văn số        /UBND-NN ngày 17/3/2021 của UBND huyện Đình Lập) 

 

A. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: 

1. Có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu về mức đạt chuẩn theo các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025). 

2. Có ít nhất 10% số xã nông thôn mới nâng cao. 

3. Có 100% số thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

4. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

5. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới 

của huyện từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối 

với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). 

6. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện được tổ chức 

và hoạt động đúng quy định. 

7. Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới: 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

1 Quy hoạch 

1.1 Có quy hoạch xây dựng vừng huyện được phê duyệt còn 

thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định  
Đạt 

1.2 Có ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc 

hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy định 

xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt 

 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết 

nối tới các xã 
Đạt 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch 100% 

3 Thủy lợi 
Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các 

xã theo quy hoạch 
Đạt 

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo 

quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và được 

đồng bộ với hệ thống điện quốc gia 

Đạt 

5 
Y tế - Văn hóa - 

Giáo dục 

5.1. Trung tâm y tế huyện đạt tiêu chuẩn hạng 3 Đạt 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có 

nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có 

hiệu quả 

Đạt 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1 trở lên 
≥ 60% 

6 Kinh tế 
6.1 Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc cụm 

ngành nghề nông thôn 
Đạt 



  

6.2 Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh 

thực phẩm 
Đạt 

6.3 Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức 

liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của 

huyện 

Đạt 

7 Môi trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn 

huyện đạt tiêu chuẩn 
Đạt 

7.2 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn ≥ 30% 

7.3 Có ít nhất 01 mô hình tái chế chất thải quy mô cấp xã 

trở lên 
Đạt 

7.4 Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp 

dụng biện pháp phù hợp 
≥ 01 

7.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, 

làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) 

thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường 

100% 

8 
Chất lượng môi 

trường sống 

8.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy 

chuẩn 
Đạt 

8.2 Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, 

khai thác hoạt động bền vững 
≥ 35% 

8.3 Có phương án kiểm kê, kiểm soát chất lượng nước mặt 

trên địa bàn huyện 
 

8.4 Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo 

sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn 
Đạt 

8.5 Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện 

quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

100% 

9 
An ninh, trật tự -

Hành chính công 

9.1. Đảm bảo an ninh, trật tự Đạt 

9.2 Không có xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, 

trật tự theo quy định 
Đạt 

9.3 Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên Đạt 

9.4 Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định Đạt 
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