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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 

Số:         /BC-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lục Bình, ngày         tháng 02 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 -2025 

 

Thực hiện Văn bản số 139/UBND-NNPTNT ngày 25/01/2022 của UBND 

huyện Bạch Thông về cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2022-2025, UBND xã Lục Bình báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội: Lục Bình là xã vùng III nằm phía 

Tây Nam của huyện Bạch Thông, với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.866,52 ha, 

xã được chia làm 8 thôn với 675 hộ, 2.713 nhân khẩu, trong đó số hộ nghèo là 

141 hộ, số hộ cận nghèo là 96 hộ.  

2. Thuận lợi: Điều kiện tự nhiên xã của thuận lợi cho phát triển nông lâm 

nghiệp và chăn nuôi. Đất đồi núi chiếm tỷ lệ lớn là tiềm năng về phát triển lâm nghiệp. 

3. Khó khăn: Kinh tế hộ gia đình chủ yếu là nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ 

lẻ, thu nhập của người dân là các công việc phi nông nghiệp như làm thuê thời 

vụ, công nhân, rừng trồng, lúa… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Các tiêu chí đánh giá đạt: 14/19 tiêu chí, cụ thể 

1.1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch 

- Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu sau: 

+ Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công 

khai đúng thời hạn. 

+ Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức 

thực hiện theo quy hoạch. 

- Kết quả thực hiện tiêu chí: 

+ Có quy hoạch chung xây dựng đảm bảo tổ chức công bố công khai đúng 

thời hạn. Có hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã đã được duyệt gồm có: Thuyết 

minh Quy hoạch xây dựng NTM xã Lục Bình; Quyết định số 2861/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2011 về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lục 

Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 và Ban hành quy 

định quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

+ Việc tổ chức cắm mốc chỉ giới công trình hạ tầng theo quy hoạch được 

duyệt: Chưa được thực hiện. 
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1.2.   Tiêu chí số 02 về Giao thông 

- Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu: 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa 100%, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. 

+ Đường trục thôn và đường liên thôn ít nhất được cứng hóa từ 50% trở 

lên, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. 

+ 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. 

+ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. 

- Kết quả thực hiện tiêu chí: Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện:  

- Xã có tuyến đường liên xã Tân Tú – Lục Bình – Quân Hà đi qua, đoạn 

qua xã có chiều dài khoảng 3,0 km, trung với đường trung tâm xã đến đường 

huyện 8 km nhựa hóa, bê tông hóa 8 km, đạt 100 %.  

- Đường trục thôn, liên thôn: Tổng số Km đường trục thôn, liên thôn 12,6 

km, trong đó cứng hóa 9,2 km, chiếm 73% %, còn lại là đường cấp phối chưa 

được cứng hóa. 

- Đường ngõ, xóm: Tổng 15 km phần lớn là đường đất đã được các hộ rải 

xỉ gạch, cấp phối, đến nay đã cứng hóa đã được cứng hóa 8,5 km, đường đảm 

bảo đi lại thuận lợi, không lầy lội vào mùa mưa.  

-  Đường trục chính nội đồng: trùng với đường liên thôn, tuyến đường chính 

nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. 

1.3 Tiêu chí số 03 về Thủy lợi 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí thủy lợi khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt 

từ 80% trở lên. 

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về 

phòng chống thiên tai tại chỗ.  

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm cần tưới theo kế hoạch: 452 ha, trong đó: 

+ Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 445 ha 

+ Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm: 7 ha 

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới 434,5 ha, trong đó: 

+ Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 427,5 ha.  

+ Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm: 7 ha. 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động: 

435,5ha/452ha = 96,34%. 
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- Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông của xã là: 2745,26 

ha, trong đó được tiêu chủ động 434,5 ha 

- Hàng năm làm tốt việc tổ chức kiểm tra rà soát đánh giá hiện trạng các 

công trình trước trong và sau mùa mưa lũ; xây mới và duy tu bảo dưỡng, nạo vét 

sửa chữa các công trình thủy lợi được duy trì thực hiện đảm bảo nước tưới tiêu 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về tổ chức bộ máy: Xã thành lập Ban chỉ huy PCTT-TKCN theo quy 

định và hàng năm chủ động kiện toàn khi có nhân sự thay đổi (QĐ số 187/QĐ-
UBND ngày 13/8/2020 của UBND xã về việc kiện toàn BCH PCTT-TKCN) do 

Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên là trưởng các ban ngành 

đoàn thể xã, công chức chuyên môn và các ông (bà) trưởng thôn. Tổ chức phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phụ trách các thôn. Thường xuyên 

thông tin, kịp thời các tình huống khi bão lụt xảy ra, tuyên truyền nhân dân chủ 

động bảo vệ ứng cứu, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Về nguồn nhân lực: 100% cán bộ xã tham gia trực tiếp công tác phòng 

chống thiên tai được tập huấn nâng cao trình độ, năng lực 80% người dân được 

phổ biến kiến thức về PCTT thông qua các cuộc họp thôn. 

- Hàng năm xã Ban hành Phương án về phòng, chống thiên tai và TKCN 

trên địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu và sẵn sàng huy động từ 70% trở lên số lượng 

của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt 

động PCTT; 100% tổ chức, hộ gia đình cá nhân chủ động chuẩn bị nhân lực, vật 

tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm  phục vụ hoạt động PCTT. 

- Xã có 01 đập và 53 phai tạm do UBND xã quản lý; 9 đập và 10 tuyến 

kênh đã được bê tông kiên cố do công ty thủy nông quản lý. Tổng số chiều dài 

kênh mương 18 km, trong đó kiên cố hóa 12,6 km đạt 71% 

1.3 Tiêu chí số 04 về Điện 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí điện nông thôn khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 

- Hệ thống điện đạt chuẩn. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 95% trở lên. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Toàn xã có 8 trạm biến áp đang hoạt động 

đạt yêu cầu. 

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, cán bộ điện lực 

thường xuyên kiểm tra sửa chữa các lưới điện, phát quang an toàn hành lang lưới 

điện, lắp đặt điện kế mới, thay thế các điện kế cũ không an toàn cho các hộ dân.  

 - 100% các hộ dân được ký hợp đồng mua bán điện theo quy định, công 

tơ điện đảm bảo chất lượng; 100% các hộ dân có cầu chì/aptomat, công tắc, ổ 

cắm đặt cố định trên tường nhà; 100% các  hộ sử dụng dây điện có vỏ cách điện 

và được cố định trên tường, khung nhà hoặc chôn trong tường.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn có 675/675 

hộ sử dụng điện đạt 100 %. 
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1.5. Tiêu chí số 05 về Trường học 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí trường học khi có 70% trở lên 

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. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Trường Tiểu học Lục Bình: Tổng diện tích trường 4.923 m2, tổng số học 

sinh theo học là 196 học sinh. Cơ sở vật chất các hạng mục đã đạt chuẩn như: 

Phòng học, phòng chức năng, nhà bảo vệ, nhà xe;...Trường được xây dựng trên 

khu đất đã được cấp giấy chứng nhận QSSĐ, hệ thống cổng trường, biển tên 

trường; cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thoáng mát thuận tiện cho học sinh 

học tập, vui chơi. Diện tích khu sân chơi, bãi tập của trường luôn đảm bảo vệ 

sinh sạch sẽ, sân trường có trồng cây bóng mát, có sân bê tông, sân cỏ đảm bảo 

an toàn cho học sinh. 

Khối phòng học và phòng chức năng: Khối phòng học: Tổng có 12 phòng 

học được xây dựng cấp IV, diện tích phòng học đạt chuẩn theo quy định hiện 

hành, trung bình 24 học sinh /lớp. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế 

học sinh đúng quy cách. Các phòng học được trang trí phù hợp, có đủ bàn ghế 

giáo viên, hệ thống quạt, ánh sáng, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về 

mùa đông, được trang bị bảng chống lóa đúng quy cách phù hợp với học sinh  

Tổng số phòng chức năng: 10 phòng  

- Khu vệ sinh: Nhà trường có 2 khu vệ sinh dành riêng cho giáo viên, 

nhân viên và  khu vệ sinh dành học sinh nam, nữ riêng. Khu vệ sinh được xây 

dựng phù hợp với cảnh quan nhà trường đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận tiện và 

được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ. Có hệ thống thoát nước, thu gom 

rác đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm. 

- Khu để xe: có 2 nhà để xe cho cán bộ, giáo viên và nhà để xe cho học 

sinh trong khuôn viên nhà trường đảm bảo an toàn thuận tiện 

- Về trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học: Nhà trường có đủ 

thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho các khối lớp. Hằng năm nhà trường kiểm kê, sửa chữa, 

nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học. Việc sử dụng thiết bị dạy học 

trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường có sân chơi và bãi tập với diện tích 2000m2, phù hợp với nhà 

trường, được sử dụng thường xuyên, an toàn, có môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Trường có tường rào bao quanh 

Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I theo quy định. 

- Trường Mầm non: Về diện tích khuôn viên và sân vườn: 
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Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn đảm bảo theo quy 

định: Tổng diện tích khu chính đang sử dụng 4.757,7 m2 tổng số học sinh 128 

học sinh có 7 lớp. Khuôn viên đều có cổng, biển tên trường và hàng rào ngăn 

cách với bên ngoài; có sân chơi, có mái hiên cho trẻ chơi trong sân trường. 

Trường có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho trẻ vui chơi và tham gia các hoạt 

động về thể chất, nghệ thuật của trẻ. 

Về khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập: 

Trường có đủ lớp học cho trẻ, diện tích đảm bảo đủ 1,5m2/01 trẻ. Lớp có đủ ánh 

sáng tự nhiên và thoáng mát, nền nhà láng gạch hoa sạch sẽ, có đủ đồ dùng đồ 

chơi và bàn nghế cho trẻ hoạt động. 

Về khối phòng hành chính, quản trị: Phòng chức năng: có đầy đủ các 

phòng chức năng: 01 phòng Hội đồng, 01 phòng y tế, 01 phòng hiệu trưởng, 02 

phòng phó hiệu trưởng. Khu để xe: Xe cho cán bộ, giáo viên trong khuôn viên 

nhà trường đảm bảo an toàn thuận tiện. 

- Về khối phòng tổ chức ăn: Có 01 nhà bếp phục vụ trẻ em ăn bán trú tại 

trường; có dụng cụ chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 

tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn của trẻ hàng ngày, có ống thoát nước và thùng đựng 

rác phân loại rác thải.  

- Thiết bị đồ dùng đồ chơi: Có đủ thiết bị dạy học theo quy định, hàng 

năm nhà trường có kế hoạch tu sửa, bổ sung thiết bị dạy học cho từng nhóm lớp. 

Đồ dùng đồ chơi đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ. Có hệ thống 

máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học. 

- Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước: Nhà trường có khu vệ sinh dành 

riêng cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Khu vệ sinh được xây dựng phù hợp 

với cảnh quan nhà trường đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận tiện và được vệ sinh 

thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ. Có hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo 

vệ sinh, không gây ô nhiễm. 

 1.7. Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Xã có chợ ở trung tâm xã Lục Bình sân chợ được bê tông hóa có các hạng 

mục như tường rào, nhà quản lý, nhà vệ sinh bố trí nam nữ riêng trong chợ, hệ thống 

thoát nước, khu bán thực phẩm tươi sống dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, có hệ 

thống nước sạch đảm bảo hoạt động của chợ, thu gom xử lý rác tại chỗ, có chỗ để xe 

không ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đạt tiêu chuẩn chợ hạng III  

- Về điều hành quản lý chợ: Có hình thức quản lý chợ, có nội quy chợ, các hàng 

hoá, dịch vụ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
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1.8. Tiêu chí số 08 về Thông tin và truyền thông 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông khi đáp 
ứng đủ 04 yêu cầu: 

- Xã có điểm phục vụ bưu chính. 

- Xã có dịch vụ viễn thông, Internet. 

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. 

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Trên địa bàn xã có 01 điểm Bưu điện văn hoá: 

- Về cơ sở vật chất: Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với địa; có treo 
biển tên điểm phục vụ và mở cửa hàng phục vụ 4 giờ/ngày. Có 05 trạm BTS 
phát sóng cho mạng điện thoại di động. Tất cả các thôn được phủ sóng điện 
thoại di động và sử dụng được dịch vụ Internet có dây và  không dây . 

- Xã có trạm truyền thanh và 5/8 thôn nghe được đài truyền thanh của xã. 
Có cán bộ vận hành trạm và có quy chế hoạt động trạm theo quy định. Đang 
triển khai hệ thống đài truyền thông minh đến tất cả các thôn. 

- Tổng số cán bộ công chức xã hiện có 19 người; đã trang bị  máy vi tính 
cho tất cả cán bộ công chức được kết nối internet phục vụ công việc. Sử dụng hệ 
thống quản lý văn bản, thư điện tử, một cửa điện tử.  

1.12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi 
lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 90% trở lên. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Số người có việc làm trong độ tuổi lao động của xã: 2105 người 

- Số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động: 2105 người. 

- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng 
tham gia lao động của xã: 100%. 

1.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí về tổ chức sản 
xuất khi đáp ứng 02 yêu cầu sau: 

- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 
bảo bền vững. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Xã có 4 Hợp tác xã, được thành lập theo đúng quy định của Luật Hợp tác 
xã năm 2012. Hiện tại đang hoạt động 02 HTX có hiệu quả. (HTX Hợp Giang, 
HTX Hòa Phát) 

- Năm 2021 đang triển khai thực hiện dự án trồng gừng liên kết theo chuỗi 
gắn với tiêu thụ sản phẩm. 
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1.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giáo dục khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu: 

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục 
tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, 
bổ túc, trung cấp) đạt trên 70%. 

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên 25%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Xã được công nhận đạt phổ cập giáo Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập 
giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục xóa mù 
chữ; Kết quả phổ cập năm 2021 cụ thể như sau: 

- Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: Đạt 

- Phổ cập giáo dục Tiểu học: Đạt  

- Phổ cập giáo dục THCS: Mức độ 3 

- Xóa mù chữ: Đạt mức độ 2 

 (theo QĐ số 4204 /QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về việc công nhận đơn vị 
cấp xã thuộc huyện Bạch Thông đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập Trung học cơ sở; xóa mù 
chữ các mức độ năm 2021) 

- Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020- 2021 sau khi tốt nghiệp 
THCS các em đều được tiếp tục học THPT, BTVH và học nghề, đạt 100%. 

- Tổng số lao động có việc làm qua đào tạo (là người đủ 15 tuổi trở lên 
đang làm việc đã tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại 
học, sau đại học và được cấp văn bằng chứng chỉ): 750 người.  

- Tổng số người có việc làm trên địa bàn xã (người đủ 15 tuổi trở lên có 
hộ khẩu thường trú): 2105 người.   

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 750 người /2105 người = 35,6%. 

1.15. Tiêu chí số 15 về Y tế 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí y tế khi đáp ứng 
đủ 03 yêu cầu: 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 85%. 

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 
tuổi) dưới 26,7%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2021: 2692 người/ 2692 
người đạt 100 %. 

- Xã có trạm y tế và được công nhận đạt chuẩn “Bộ tiêu chí quốc gia về y 
tế xã, giai đoạn đến 2020”  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 
tuổi) chiếm 11,6%  
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1.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt 70% số 

thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Năm 2021 có 8/8 thôn đạt khu dân cư văn hóa, đạt 100%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá 614/675 hộ đạt 91% 

1.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật khi đáp ứng đủ 06 yêu cầu: 

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. 

- Có đủ các tổ chức trong HTCT cơ sở theo quy định. 

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt chuẩn "hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên. 

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. (QĐ số 85/QĐ-UBND 

ngày 17/1/2022 của UBND huyện Bạch Thông về công nhận các xã đạt chuẩn 

TCPL năm 2021) 

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Xã có 19 cán bộ, công chức xã:  

+ Về trình độ chuyên môn: Đại học có: 15 người, trung cấp 4 người 

+ Trình độ lý luận: 14 người  QLNN: 5 người 

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở từ cấp xã đến cấp thôn có đầy đủ. 

- Kết quả đánh giá, phân loại Đảng bộ, chính quyền của xã đạt tiêu chuẩn 

“trong sạch, vững mạnh”: đạt trong năm 2021.  

- Các tổ chức chính trị - xã hội đạt loại khá trở lên: Đạt 

- Năm 2021 đơn vị được đánh giá đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật tại Quyết 

định số 4200/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện Bạch Thông. 

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội: 

+ Có 2 nữ lãnh đạo ở xã là CT HĐND xã, CT Hội phụ nữ xã,  

+ 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo, khuyết tật trên địa bàn xã có nhu cầu 

được vay vốn từ các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. 
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+ Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép hôn nhân, 

+ Tổ chức tuyên truyền bình đẳng giới trên hệ thống trên đài truyền thanh của xã 

+ Hiện nay trên địa bàn xã có địa chỉ tin cậy cho các nạn nhân bị bạo lực 

gia đình: Là các nhà ở của Bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn. 
1.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Quốc phòng và an ninh khi đạt 02 yêu cầu: 

- Xây dựng lực lượng dân quân "Vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành 

các chỉ tiêu quốc phòng. 

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: 

không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và 

tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên 

tục so với các năm trước. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, 

rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. 

- Xây dựng Ban CHQS xã và dân quân xã: 

Số lượng cán bộ: 

+ Chỉ huy trưởng Quân sự xã là thành viên Ủy ban nhân dân xã; Phó chỉ 

huy trưởng chưa được kiện toàn; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ 

kiêm nhiệm. 

+ Trình độ chuyên môn: Chỉ huy trưởng: Đại học Quân sự cơ sở;  

+ Hàng năm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, quân 

sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch của cấp trên (tháng 1 đến 

tháng 2 hàng năm). 

+ Ban CHQS xã có nơi làm việc, trang thiết bị hỗ trợ theo quy định (Máy 

tính, vũ khí, công cụ hỗ trợ). 

+ Cán bộ Ban CHQS được hưởng các chế độ, chính sách và các chế độ đãi 

ngộ khác theo quy định của pháp luật (Lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên). 

+ Chất lượng chính trị: 70 người trong đó 22% là Đảng viên 

+ Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng: 6/8 thôn là Đảng viên 

Trung đội trưởng: là đảng viên. 

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”:  

+ Tổ chức xây dựng lực lượng, biên chế trang bị: 

Tổ chức biên chế theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện Bạch Thông 

trong đó: Tổng dân quân có 70 người trong đó 1 trung đội dân quân cơ động = 

28 người, dân quân tại chỗ = 24 người, dân quân binh, khẩu đội cối = 18 người 
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Hàng năm Ban CHQS xã tham mưu UBND tổ chức kết nạp dân quân mới 
và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân 
quân nòng cốt (Thực hiện trong thời gian huấn luyện hàng năm). 

Vũ khí trang bị: Trang bị theo biên chế, thường xuyên bảo quản và quản 
lý chặt chẽ vũ khí trang bị không để xảy ra mất mát hư hỏng, thông số kỹ thuật 
luôn đảm bảo tốt cho tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí trang bị được 
để tập trung tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, được bảo quản bằng tủ sắt do Ban 
Chỉ huy quân sự xã trực tiếp quản lý (06 khẩu súng AK và đạn; giấy phép sử 
dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ). 

+ Huấn luyện: Hàng năm các đối tượng dân quân được giáo dục chính trị, huấn 
luyện quân sự theo nội dung, thời gian, chương trình quy định của BQP (Đối tượng dân 
quân năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng). 

+ Hoạt động:  UBND ban hành Quy chế phối hợp lực lượng Kế hoạch số 
01/KH-CAX-QSX ngày 2/3/2020 về phối hợp giữa Công an xã và BCH quân sự 
xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020 

Ban hành QĐ 64/QĐ-UBND ngày 2/4/2021 về ban hành quy chế số 
01/QCPH-QS-CA-KLĐB ngày 2/4/2021,  

Kế hoạch số 01/KHPH-QS-CA-KLĐB ngày 9/4/2021 về phối hợp giữa công 
an xã, Ban CHQS xã với Kiểm lâm địa bàn về hoạt động phối hợp năm 2021.  

- Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng: 

+ Có đủ các kế hoạch theo quy định: Kế hoạch chiến đấu phòng thủ, Kế 
hoạch Phòng không nhân dân, Kế hoạch mở rộng lực lượng theo các trạng thái 
SSCĐ, Kế hoạch cơ động lực lượng, Kế hoạch bảo vệ trụ sở UBND, Kế hoạch 
đánh chiếm lại mục tiêu trụ sở UBND, Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy 
rừng, cứu sập, cứu nạn; Kế hoạch PCTT&TKCN. 

+ Tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh 
quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm 
theo chỉ tiêu Chủ tịch UBND cấp huyện giao, đảm bảo chất lượng (Năm 2022 
nhập ngũ 4 quân sự, 3 công an). 

+ 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thường trực về địa 
phương được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ. 

+ 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, 
quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu cấp trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh. 

+ Hằng năm tổ chức tốt trình tự, thủ tục công tác đăng ký, quản lý công 
dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân nam 
trong độ tuổi sắn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và lập danh sách báo 
cáo Ban CHQS cấp huyện theo quy định của pháp luật. 

+ Lập danh sách lực lượng dân quân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm 
vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ 
phòng thủ dân sự khác được giao. 

+ Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự theo sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng 

dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. 
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+ Phối hợp thực hiện tốt cộng tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an 

ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác vận động quần chúng, công 

tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức cho đân quân tự vệ, dự bị động 

viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. 

* Công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn xã:  

- Không xảy khiếu kiện, trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Xây dựng mô hình tự quản “Hộ an toàn-thôn bản bình yên” trên địa bàn 

xã được 8 thôn đạt chỉ tiêu trên giao. 

- Tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định và giữ vững, không xảy ra trọng 

án, tội phạm, các tệ nạn xã hội từng bước được hạn chế và giảm so với các năm trước. 

- Kết quả thực hiện đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. 

+ Không có truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người và các tệ nạn 

được giảm so với các năm trước. 

+ Thường xuyên truyền, tuần tra gọi hỏi kiểm danh, kiểm diện các đối 

tượng để dảm bảo an toàn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

luôn được giữ vững. 

2. Các tiêu chí đánh giá chưa đạt:  5 /19 tiêu chí, cụ thể: 

2.1. Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn 

hóa khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. 

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi 

theo quy định. 

- Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục 

vụ cộng đồng đạt 100%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Đối với nhà văn hóa, sân thể thao xã: 
- Nhà văn hóa xã:  

+ Được xây dựng năm 2021 quy mô 200 chỗ ngồi diện tích xây dựng 250 

m2 đạt chuẩn theo quy định.  

+ Công trình phụ trợ: Gồm có 2 nhà vệ sinh, nhà để xe vườn hoa sử dụng 

chung với UBND xã  

+ Trang thiết bị gồm: Bộ trang trí khánh tiết, bộ âm thanh, loa đài, bàn 

ghế phục vụ nhu cầu sử dụng. 
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-  Sân thể thao xã: Chưa có sân thể thao xã được xây dựng riêng, hiện nay 

các hoạt động thể thao được sử dụng ghép tại sân chợ và sân UBND xã. 

* Các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi: 

Được sử dụng lồng ghép với sân trụ sở Ủy ban và hội trường nhà văn hóa. 

* Đối với nhà văn hóa và khu thể thao các thôn:  

- Nhà văn hóa thôn: Có 5/8 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng; 3 thôn 

không có nhà văn hóa, các nhà họp thôn không đủ diện tích sử dụng theo quy định. 

Có 1 thôn có đầy đủ trang thiết bị các nhà văn hóa được đầu tư mua sắm, các thôn 

còn lại chỉ có bộ trang trí khánh tiết và bàn ghế tuy nhiên đã xuống cấp. 

- Khu thể thao thôn: Có 2/8 thôn có sân thể thao riêng phục vụ cho nhu 

cầu rèn luyện và vui chơi của nhân dân. Thôn Bắc Lanh Chang sử dụng sân thể 

thao tại sân chợ. 

- Nội dung thực hiện hoàn thành tiêu chí: 

- Hoàn thiện trang thiết bị nhà văn hóa 7/8 thôn, kinh phí 210 triệu đồng 

- Ưu tiên xây dựng mới 03 nhà văn hóa thôn (do chưa có nhà văn hóa, 

xuống cấp) cụ thể: 

+ Nhà văn hóa thôn Bắc Lanh Chang: Quy mô 100 chỗ ngồi 

+ Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang: Quy mô 100 chỗ ngồi 

+ Nhà văn hóa thôn Nà Chuông: Quy mô 100 chỗ ngồi 

2.2. Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí nhà ở dân cư khi 

đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 

- Không còn nhà tạm, dột nát.  

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định từ 75% trở lên. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Số nhà tạm, dột nát: Trên địa bàn xã còn 12 nhà tạm.  

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định 642 nhà /675 nhà đạt 95% 

- Nội dung thực hiện hoàn thành tiêu chí: Tiếp tục vận động nhân dân 

gia cố, sửa chữa, làm mới nhà đảm bảo diện tích nhất là các hộ có nhà tạm rột 

nát không đảm bảo 3 cứng trên địa bàn xã. Rà soát, hỗ trợ gia đình người có 

công và hộ nghèo xây dựng mới hoặc sửa chữa; nhu cầu vốn 500 triệu đồng 

2.3. Tiêu chí số 10 về Thu nhập 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí thu nhập khi có 

mức thu nhập bình quân đầu người/năm là ≥37 triệu đồng. 
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b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

Tổng thu nhập cả xã đạt 68.810,46 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu 

người năm 2021 đạt 25 triệu đồng/người/năm. 

- Nội dung thực hiện hoàn thành tiêu chí: Đạt bình quân thu nhập 37 

triệu đồng/người/năm  

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn 

vốn trung ương. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản 

xuất hàng hóa lựa chọn các cây con có giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường và 

trình độ canh tác của người dân nhu cầu vốn 1.000 triệu đồng. 

- Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình chăn nuôi đang có hiệu 

quả (nuôi nhốt trâu, bò, dê), tập trung triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ 

sản xuất năm 2022 ưu tiên những mô hình cho thu nhập trong năm. 

2.4. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo khi có 

tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ở dưới mức 12%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Tổng số hộ nghèo năm 2021 của xã (Không bao gồm 35 hộ nghèo thuộc 

đối tượng chính sách bảo trợ xã hội): 106 hộ/ 675 hộ, chiếm 15%. 

- Nội dung thực hiện hoàn thành tiêu chí: Giảm mỗi năm từ 2-2,5% còn 

dưới 12% tỷ lệ hộ nghèo. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn gắn với 

việc hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào 

sản xuất. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất Tiếp tục vận động nhân dân tham gia sản xuấ kết hợp với phát triển chăn 

nuôi, đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình để tăng thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc 

sống từng bước thoát nghèo. 

2.5. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm 

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí môi trường và an 

toàn thực phẩm khi đạt được 08 yêu cầu: 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 90% trở lên và nước sạch 

theo quy định đạt từ 50% trở lên. 

- 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. 
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- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 

xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch trên 70%. 

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

trên 60%. 

- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 674 hộ/675 hộ đạt 99%. 

-  Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy 

định về bảo vệ môi trường đạt 100% : Trên địa bàn xã có 91 hộ sản xuất kinh 

doanh cá thể, đều tuân thủ đúng quy định về vệ sinh môi trường, không có hiện 

tượng đổ, thải ra môi trường chất độc hại ảnh hưởng đến cuộc sống. 

- Các hộ gia đình đã tự tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, ngõ cổng. 

Các thôn thường xuyên huy động nhân dân phát dọn đường làng ngõ xóm xanh, 

sạch, đẹp đảm bảo đường thông hè thoáng. Hội phụ nữ xã đã chỉ đạo trồng các 

đoạn đường hoa. 

- Việc thực hiện mai táng của người dân trong xã thực hiện đúng theo 

hương ức, quy ước của thôn theo quy định và mai táng trên đất của từng hộ gia 

đình, đảm bảo khoảng cách xa nhà ở khu dân cư và vệ sinh môi trường theo quy 

định. Tuy nhiên còn một số hộ còn xả rác bừa bãi ra sông suối. 

- Trên địa bàn xã các hộ gia đình cá nhân tự thu gom, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt hàng ngày theo quy định. Ngoài ra các hộ gia đình tự xử lý rác thải 

theo hình thức chôn lấp và xây lò đốt rác theo mô hình nhóm hộ và hộ gia đình. 

Hệ thống thoát nước thải của các hộ gia đình chủ yếu chảy ra sông suối, tự thấm. 

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo ba sạch: đạt 638 hộ/675hộ  = 94 % 

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt  70%. 

- 100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Nội dung thực hiện hoàn thành tiêu chí: Tuyên truyền vận động nhân 

dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Định 

kỳ hàng tháng tổ chức vệ sinh tập chung. 

- Cắm biển cảnh báo cấm đổ rác tại một số vị trí người dân tự ý đổ rác 

bừa bãi ra sông suối. 

- Triển khai nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường 50 triệu đồng 
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3. Lộ trình, tiến độ thực hiện 

- Năm 2022: Thực hiện hoàn thành thêm tiêu chí số 9 nhà ở dân cư 

- Năm 2023: Thực hiện hoàn thành thêm các tiêu chí số  17 môi trường và 

an toàn thực phẩm; 11 hộ nghèo; 10 thu nhập; 6 cơ sở vật chất văn hóa. 

- Năm 2024: Nâng cao chất lượng đạt các tiêu chí đạt 

- Năm 2025: Nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt 

4. Nhu cầu vốn thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2022 – 2025 (tổng hợp từ các tiêu chí ở trên) 

- Tổng nhu cầu: 5.508 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách trung ương nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới:  Vốn đầu tư:  

- Tiêu chí Giao thông: 1.180 triệu đồng 

- Tiêu chí Thủy lợi: 1.718 triệu đồng 

- Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: 960 triệu đồng 

Vốn sự nghiệp:  

- Tiêu chí nhà ở dân cư: 500 triệu đồng 

- Tiêu chí thu nhập: 1.000 triệu đồng 

- Tiêu chí môi trường: 150 triệu đồng 

5. Giải pháp thực hiện  

- Tiếp tục tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới qua đài 

truyền thanh của xã, các buổi họp thôn từ đó nâng cao phát triển kinh tế hộ trong 

nhân dân. 

- Tập trung triển khai kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, 

xây dựng các công trình xây dựng cơ bản khi được phân bổ.  

 Trên đây là báo cáo về việc cung cấp thông tin xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022 -2025 của UBND xã Lục Bình./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Nông nghiệp Bạch Thông 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức chuyên môn xã; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI XÃ  LỤC BÌNH  

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày     /      /2022 của UBND xã Lục Bình) 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT 

Tiêu 

chuẩn 

đạt 

chuẩn 

Kết quả tự đánh 

giá của xã (nêu cụ 

thể mức độ đạt) 

Đánh 

giá 

(đạt/ 

không 

đạt) 

Nội dung cần thực 

hiện để đạt tiêu chí 

Nhu cầu vốn Thời gian 

thực hiện 

I. QUY HOẠCH        

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung 

xây dựng xã được phê 

duyệt và được công bố 

công khai đúng thời hạn 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

1.2. Ban hành quy định 

quản lý quy hoạch chung 

xây dựng xã và tổ chức 

thực hiện theo quy hoạch 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI        

2 Giao Thông 

2.1. Đường xã và đường 

từ trung tâm xã đến đường 

huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa, đảm 

bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm 

% 100 100 

Đạt Hoàn thiện các tuyến 

đến trung tâm thôn 

 

1180 triệu 2022-

2025 

2.2. Đường trục thôn, bản, 

ấp và đường liên thôn, 

bản, ấp ít nhất được cứng 

hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm 

% 

≥ 50 

cứng 

hóa 

73 

Đạt    

2.3. Đường ngõ, xóm sạch % 100 100 Đạt    
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và không lầy lội vào mùa 

mưa 

2.4. Đường trục chính nội 

đồng đảm bảo vận chuyển 

hàng hóa thuận tiện quanh 

năm 

 Đạt Đạt 

Đạt    

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp được 

tưới và tiêu nước chủ 

động đạt từ 80% trở lên 

 Đạt 96 

Đạt Xây dựng các tuyến 

kênh mương đảm bảo 

tưới tiêu  

1718 triệu đồng 2022-

2025 

3.2. Đảm bảo đủ Điều 

kiện đáp ứng yêu cầu dân 

sinh và theo quy định về 

phòng chống thiên tai tại 

chỗ 

 Đạt Đạt 

Đạt    

4 Điện 

4.1. Hệ thống điện đạt 

chuẩn 
 Đạt Đạt 

Đạt    

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn từ 

các nguồn 

% ≥95 100 

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 

% ≥70 100 

Đạt    

6 
Cơ sở vật 

chất văn hóa 

6.1. Xã có nhà văn hóa 

hoặc hội trường đa năng 

và sân TT phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, TT của toàn 

xã 

 

Đạt Đạt 

Đạt Xây dựng mới các nhà 

văn hóa thôn, hoàn 

thiện trang thiết bị nhà 

văn hóa  

960 triệu đồng 2022 
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6.2. Xã có điểm vui chơi, 

giải trí và thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi theo 

quy định 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có 

nhà văn hóa hoặc nơi sinh 

hoạt văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

% 100 62 

Không 

Đạt 

   

7 
Cơ sở 

HTTM NT 

Xã có chợ nông thôn hoặc 

nơi mua bán, trao đổi 

hàng hóa 

 Đạt Đạt 

Đạt    

8 

Thông tin và 

Truyền 

thông 

8.1. Xã có điểm phục vụ 

bưu chính 

 
Đạt Đạt 

Đạt    

8.2. Xã có dịch vụ viễn 

thông, internet 

 
Đạt Đạt 

Đạt    

8.3. Xã có đài truyền 

thanh và hệ thống loa đến 

các thôn 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

8.4. Xã có ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, Điều hành 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

9 
Nhà ở dân 

cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát 
 Không 

12 
Không 

Đạt 

Xóa nhà tạm dột nát  500 triệu đồng  

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt 

tiêu chuẩn theo quy định 
% ≥75 

94 Đạt    

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT        

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân đầu 

người khu vực nông thôn 
Trđ ≥37 25 

Không 

Đạt 

Hỗ trợ phát triển sản 

xuất  

1000 triệu đồng 2023 
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đến năm 2021 (triệu 

đồng/người) 

11 Hộ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

giai đoạn 2016-2020 
% ≤12 15 

Không 

Đạt  

Nâng cao thu nhập của 

người dân 

  

12 
Lao động có 

việc làm 

Tỷ lệ người có việc làm trên 

dân số trong độ tuổi lao 

động có khả năng tham gia 

lao động 

% ≥90 95 

Đạt    

13 
Tổ chức sản 

xuất 

13.1. Xã có hợp tác xã 

hoạt động theo đúng quy 

định của Luật Hợp tác xã 

năm 2012 

 Đạt Đạt 

Đạt    

13.2. Xã có mô hình liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững 

 Đạt Đạt 

Đạt    

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG        

14 Giáo dục 

14.1. Phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

xóa mù chữ, phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi; 

phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở 

 Đạt Đạt 

Đạt    

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở 

được tiếp tục học trung 

học (phổ thông, bổ túc, 

trung cấp) 

% ≥70 100 

Đạt    

14.3. Tỷ lệ lao động có 

việc làm qua đào tạo 
% ≥25 35 

Đạt    
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15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân tham 

gia bảo hiểm y tế 
% ≥85 100 

Đạt    

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế 
 Đạt Đạt 

Đạt    

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng thể 

thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) 

% ≤26,7 11,4 

Đạt    

16 Văn hóa 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn văn hóa theo 

quy định 

% ≥70 100 

Đạt    

17 

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước hợp vệ sinh và 

nước sạch theo quy định 

% 

≥90% 

(≥50% 

nước 

sạch) 

99 

Đạt    

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất 

- kinh doanh, nuôi trồng 

thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ 

môi trường 

% 100 100 

Đạt    

17.3. Xây dựng cảnh 

quan, môi trường xanh - 

sạch - đẹp, an toàn 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

17.4. Mai táng phù hợp 

với quy định và theo quy 

hoạch 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

17.5. Chất thải rắn trên địa 

bàn và nước thải khu dân cư 

tập trung, cơ sở sản xuất - 

 

Đạt Không Đạt 

Không 

Đạt 

Xây dựng điểm xử lý 

rác thải, cắm biển báo 

tuyên truyền đồng 

150 triệu 2022 
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kinh doanh được thu gom, 

xử lý theo quy định 
 

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, 

nhà tắm, bể chứa nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch 

% ≥70 94 

Đạt    

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi 

có chuồng trại chăn nuôi 

đảm bảo vệ sinh môi 

trường 

% ≥60 70 

Đạt    

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo 

an toàn thực phẩm 

% 100 100 

Đạt    

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ        

18 

Hệ thống 

chính trị và 

tiếp cận 

pháp Luật 

18.1. Cán bộ, công chức 

xã đạt chuẩn 

 
Đạt Đạt 

Đạt    

18.2. Có đủ các tổ chức 

trong hệ thống chính trị 

cơ sở theo quy định 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

18.3. Đảng bộ, chính 

quyền xã đạt tiêu chuẩn 

"trong sạch, vững mạnh" 

 

Đạt Đạt 

Đạt    

18.4. Tổ chức chính trị - 

xã hội của xã đạt loại khá 

trở lên 

% 

100 100 

Đạt    

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp Luật theo quy 

 
Đạt Đạt 

Đạt    
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định 

18.6. Đảm bảo bình đẳng 

giới và phòng chống bạo 

lực gia đình; bảo vệ và hỗ 

trợ những người dễ bị tổn 

thương trong các lĩnh vực 

của gia đình và đời sống 

xã hội 

 

Đạt  

    

19 
Quốc phòng 

và An ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng 

dân quân “vững mạnh, 

rộng khắp” và hoàn thành 

các chỉ tiêu quốc phòng 

 

Đạt  

    

19.2. Xã đạt chuẩn an 

toàn về an ninh, trật tự xã 

hội và đảm bảo bình yên: 

không có khiếu kiện đông 

người kéo dài; không để 

xảy ra trọng án; tội phạm 

và tệ nạn xã hội (ma túy, 

trộm cắp, cờ bạc, nghiện 

hút) được kiềm chế, giảm 

liên tục so với các năm 

trước 

 

Đạt  
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