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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày18 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình các bước thực hiện và dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng
huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025
UBND huyện báo cáo công tác triển khai các bước xây dựng huyện nông
thôn mới, cụ thể như sau:
I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Rà soát hiện trạng 07 xã đã về đích nông thôn mới, 03 xã chưa đạt chuẩn
NTM, 02 xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày
08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Rà soát hiện trạng 02 đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐTTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Rà soát thực trạng 09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số
320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Xây dựng kế hoạch, lộ trình về đích huyện nông thôn mới trên cơ sở hiện
trạng đã rà soát.
5. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo các chương
trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập.
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, trong đó yêu cầu
cần đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Có 100% số xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 tại
Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Hiện
nay, chưa có đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá, tuy nhiên hiện trạng đối với 07 xã đã
được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021, thì một
số tiêu chí trên địa bàn các xã cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chí
giai đoạn 2021-2025 như: tiêu chí 2-Giao thông (do điều chỉnh lại hệ thống đường,
nên đường trục xã của một số xã chưa được bê tông 100%; đường trục thôn chưa
đạt bê tông trên 80% so với trước trên 50%), tiêu chí 15-Y tế (người dân chưa có
sổ khám, chữa bệnh điện tử)...
2. Có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai
đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ: Hiện nay, chưa có đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá, tuy nhiên hiện trạng
đối với 02 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2016-2021, thì ngoài một số tiêu chí bổ sung (giai đoạn 2016-2020 có 14
tiêu chí, giai đoạn 2021-2025 có 19 tiêu chí) một số các tiêu chí giai đoạn trước
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trên địa bàn các xã cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn
2021-2025 như tiêu chí Y tế.
3. Có 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: Hiện nay 2 thị trấn đang
phối hợp với các cơ quan chuyên môn, rà soát các tiêu chí đô thị văn minh để xây
dựng kế hoạch, phương án thực hiện.
4. Tỷ lệ sự hài lòng về kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới:
Thực hiện năm 2024.
5. Thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới
Kết quả đánh giá sơ bộ huyện nông thôn mới: đến nay đạt 02/9 tiêu chí (tiêu
chí 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí 4. Điện), còn 07/9 tiêu chí chưa
đạt. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư một số công trình để đạt huyện nông thôn mới
khoảng 921,01 tỷ đồng (có biểu kèm theo). Cụ thể:
5.1. Tiêu chí 1. Quy hoạch: Hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện
công tác quy hoạch, dự kiến xong trong năm 2022. Dự kiến kinh phí khoảng 2,5 tỷ
đồng.
5.2. Tiêu chí 2. Giao thông: Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho tiêu chí giao
thông khoảng: 580,94 tỷ đồng. Trong đó:
- Chỉ tiêu 2.1: Đường trục xã cần cứng hóa 64,79km mặt đường đất, kinh phí
khoảng 110,14 tỷ đồng; Đường trục thôn cần 15,6km mặt đường đất, kinh phí
khoảng 30,64 tỷ đồng; Đường ngõ xóm cần cứng hóa 63,72km mặt đường đất,
kinh phí khoảng 76,46 tỷ đồng.
Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các tuyến nội thị đạt tuyến phố văn minh đô thị:
Tổng chiều dài 16,2km, kinh phí dự kiến khoảng 129,6 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu 2.2. Tổng số đường huyện có 10 tuyến với chiều dài là 169km đã
cứng hóa được 104,3km, đạt 61,3%, còn 64,7km1 mặt đường đất cần cứng hóa,
kinh phí dự kiến khoảng 194,1 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu 2.4 Bến xe khách huyện hiện đang đạt loại VI, để phấn đấu đạt
loại IV thì hiện nay đã có Quy hoạch chung và Quy hoạch chi tiết bến xe cụ thể.
Dự kiến kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.
5.3. Tiêu chí 3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai: Đầu tư 32 công trình
thủy lợi, kinh phí dự kiến 53,87 tỷ đồng.
5.4. Tiêu chí 4. Điện: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các
xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống: Cơ bản đạt.
5.5. Tiêu chí 5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục:
+ Về Y tế: (Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn). Hiện nay trung tâm y tế huyện
đã đạt bệnh viện hạng 3, dự kiến đầu tư mở rộng phòng khám, khu nhà điều trị,
Dự kiến tiến độ năm 2023 thi công xong 15,4km (ĐH.41-7,5km, ĐH.42-7,5km, ĐH.44-0,4km); ĐH.48
đang thi công tuyến đường dài 29,3km, dự kiến hoàn thành năm 2025; ĐH.40 được UBND tỉnh phê duyệt chủ
trương tại NQ 44 với 10km dài; ĐH.47-10km huyện đã phối hợp với đoàn khảo sát của Sở Giao thông vận tải và
nhà đầu tư theo danh mục Jica vốn ODA của Nhất Bản.
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khu kiểm soát nhiễm khuẩn thì Trung tâm Y tế sẽ đạt hạng 2. Dự kiến kinh phí
khoảng 3 tỷ đồng.
+ Văn hóa: (Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt
động văn hóa - thể thao kết nối với các xã). Hiện nay Trung tâm Văn hóa - Thể
thao đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Kinh phí dự kiến khoảng 133,7
tỷ đồng2.
+ Giáo dục:
Tỷ lệ Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên:
Tháng 8/2021 đã khởi công xây dựng nhà Đa năng, Khu lớp học, sửa chữa khu
hiệu bộ của Trường Trung học phổ thông. Dự kiến đến tháng 1/2023 xong đưa vào
sử dụng.
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất
lượng giáo dục: Hiện nay, nhà xây kiên cố cơ bản đảm bảo tiêu chí, còn thiếu
phòng học chức năng, cơ sở vật chất xuống cấp (sửa chữa trường lớp, sân, tường
dào, phòng học bộ môn). Dự kiến kinh phí khoảng 2,0 tỷ đồng.
5.6. Tiêu chí 6. Kinh tế
- Chỉ tiêu 6.1. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hiện đang làm thủ tục
thành lập các cụm công nghiệp và tổ chức triển khai thi công xây dựng các cụm
công nghiệp. Dự kiến khởi công trong năm 2022 và hoàn thành xây dựng cụm đưa
vào hoạt động năm 2024.
- Chỉ tiêu 6.2. Chợ trung tâm huyện: Hiện chưa đạt tiêu chuẩn chợ kinh
doanh thực phẩm; đang xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm thị trấn
Đình Lập và xây dựng mới 01 chợ tại khu đô thị phía đông thị trấn Đình Lập, đảm
bảo đáp ứng bộ tiêu chí. Kinh phí dự kiến 25 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu 6.3 (Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm
chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết
nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sảm phẩm chủ lực của huyện): Vùng
nguyên liệu tập trung đã có vùng Thông, vùng Keo, vùng Bạch đàn.
Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm kết nối từ sản
xuất đến tiêu thụ đối với các sảm phẩm chủ lực của huyện: đang khảo sát thực hiện
chuỗi chè.
- Chỉ tiêu 6.4 Hiện cơ quan chuyên môn đang rà soát và đợi hướng dẫn đánh
giá cụ thể chỉ tiêu.
5.7. Tiêu chí 7. Môi trường: Hiện cơ quan chuyên môn đang rà soát và đợi
hướng dẫn đánh giá cụ thể chỉ tiêu: Tổng kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.
Trong đó:
Xây dựng Mô hình xử lý phụ phẩm nông nghiệp, kinh phí dự kiến 10 tỷ
đồng; xây dựng 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện
pháp phù hợp, kinh phí dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.
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Giải phóng mặt bằng khoảng 44,7 tỷ đồng; sân vận động và khu vực kỹ thuật 44,2 tỷ đồng; nhà văn hóa
huyện và quảng trường 44,8 tỷ đồng.
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5.8. Tiêu chí 8. Chất lượng môi trường sống và tiêu chí 9. Hệ thống chính trị
- an ninh trật tự - Hành chính công: Hiện cơ quan chuyên môn đang rà soát và đợi
hướng dẫn đánh giá cụ thể chỉ tiêu.
5.9. Tiêu chí 9. Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công: Đang
thực hiện, hiện tại cơ bản đạt bộ tiêu chí.
UBND huyện trân trọng báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT,
Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hà

