
A Thông tin chung

1 Tổng số xã Xã 16 16 16
2 Tổng số thôn Thôn 198 198 198
3 Tổng số hộ nông thôn Hộ 18356 18356 18356

4
Thu nhập bình quân khu vực nông
thôn

Tr.đ/ng/năm 32.36 36.46 36.12

5 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều % 11.070 6.49 7.580
- Số hộ nghèo khu vực nông thôn Hộ 2046 1199 1399.0

6
Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc
gia

% 99 99.5 99.45

7
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử
dụng nước hợp vệ sinh

% 95.00 99 97.8

8
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí thôn
NTM, Thôn kiểu mẫu

- Tổng Thôn 14 16 16

 +
Số thôn, bản được công nhận đạt
chuẩn Thôn NTM

Thôn 12 9 12

 +
Số thôn, bản được công nhận
Thôn kiểu mẫu

Thôn 2 7 4

B
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí
NTM

1 Số xã đạt theo số lượng tiêu chí

Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn Xã 7 9 7

- Số xã đạt 19 tiêu chí Xã 7 9 6

- Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí Xã 1 1 4

- Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí Xã 8 6 6

- Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí Xã 0 0 0

- Số xã đạt từ 0 - 4 tiêu chí Xã 0 0 0

2 Số xã đạt từng tiêu chí

- Quy hoạch Xã 15 16 15

- Giao thông Xã 12 15 13

- Thủy lợi Xã 16 16 16

- Điện Xã 14 16 15

- Trường học Xã 9 10 8

Ghi chú
Ước thực hiện

31/12/2021

Tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

TT Nội dung ĐVT
Kết quả thực
hiện đến hết

năm 2020

Kế hoạch
năm 2021



- Cơ sở vật chất văn hóa Xã 7 12 10

-
Cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn

Xã 15 15 16

- Thông tin và truyền thông Xã 16 16 16

- Nhà ở dân cư Xã 11 14 14

- Thu nhập Xã 8 9 11

- Hộ nghèo Xã 10 11 12

- Lao động có việc làm Xã 16 16 16

- Tổ chức sản xuất Xã 14 15 14

- Giáo dục và đào tạo Xã 14 15 14

- Y tế Xã 16 16 16

- Văn hóa Xã 16 16 16

- Môi trường và an toàn thực phẩm Xã 7
10

8

-
Hệ thống chính trị và tiếp cận
pháp luật

Xã 8 12 10

- Quốc phòng và An ninh Xã 14 14 15

C Tuyên truyền XD NTM

- Tuyên truyền miệng

+ Số hội nghị, họp thôn… buổi 221 300 299
+ Số lượt người người 12800 13,000 17018

-
Tuyên truyền bằng phương tiện
thông tin đại chúng

+
Số lượt chương trình, chuyên mục,
tác phẩm, tin bài trên Đài PT-TH

CT, CM 724 150 427

+
Số lượt bài, bản tin trên các báo,
bản tin nội bộ, cổng thông tin điện
tử…

tin, bài 684 150 436

-
Tuyên truyền qua văn hóa, văn
nghệ

+ Số buổi tổ chức buổi 199 200 314

+ Số lượt người tham gia người 11980 13,000 17221

-
Tuyên truyền qua hình thức trực
quan



+ Số cụm điểm pano, áp phích… cái 648 150 417

+ Số băng zôn, khẩu hiệu… cái 472 200 401

+
Hình thức khác (tờ rơi, biển tường,
cổng chào…)

cái 549 361

D
Kết quả thực hiện một số tiêu
chí

1 Giao thông nông thôn 3.5

- Bê tông xi măng km 73.67 3.5

- Cấp phối km 20.44 2

- mở mới km 2.7 0

- Đường làng, ngõ xóm,… km 0.0 0

2 Vệ sinh môi trường

2.1
Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp
vệ sinh

%

- Số nhà tiêu hợp vệ sinh Cái 1128.0 795

2.2
Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại
hợp vệ sinh

%

- Số chuồng trại hợp vệ sinh Cái 324.0 105

2.3 Mô hình "Nhà sạch vườn đẹp" mô hình 13.0 43

3 Nhà ở dân cư

- Xóa nhà tạm dột nát nhà 150.0 7

4 Xây dựng hố rác Hố 653

5 Đường hoa nông thôn km 1.0 5 8.15

6 Đường thắp sáng làng quê km 10.0 20 28.55

F Huy động nguồn xã hội hóa

1 Tổng giá trị triệu đồng 18,454.3 13,000.0 18,976.5

- Tiền mặt triệu đồng 3,608.5 2,000.0 2,820.7

- Ủng hộ, đóng góp quy ra tiền triệu đồng 14,845.8 11,000.0 16,155.8

2 Công lao động Công 42,513.0 34,250.0 41,311.0

3 Hiến đất m2 99,188.3 69,500.0 116,560.0



1 Mức đạt tiêu chí bình quân/xã (%) 14.88 15.94 17.75

2
Mức đạt tiêu chí bình quân/xã nghèo, đặc biệt khó
khăn

12.30 13.13 14.70

3 Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã
Số xã đã có QĐ công nhận 6 6 12
Số xã đạt chuẩn 19 tiêu chí 7 6 12
Số xã đạt 18 tiêu chí 0 2 0
Số xã đạt 17 tiêu chí 0 0 0
Số xã đạt 16 tiêu chí 0 1 0
Số xã đạt 15 tiêu chí 1 1 2
Số xã đạt 14 tiêu chí 0 1 1
Số xã đạt 13 tiêu chí 1 3 0
Số xã đạt 12 tiêu chí 2 0 1
Số xã đạt 11 tiêu chí 3 1 0
Số xã đạt 10 tiêu chí 2 1 0
Số xã đạt 9 tiêu chí 0 0 0
Số xã đạt 8 tiêu chí 0 0 0
Số xã đạt 7 tiêu chí 0 0 0

4 Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí 

Số xã đạt tiêu chí Quy hoạch 15 15 16

Số xã đạt tiêu chí Giao thông 12 13 16

Số xã đạt tiêu chí Thủy lợi 16 16 16

Số xã đạt tiêu chí Điện 14 15 16

Số xã đạt tiêu chí Trường học 9 8 14

Số xã đạt TC Cơ sở vật chất văn hóa 7 10 14
Số xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông
thôn

15 16 16

Số xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông 16 16 16

Số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư 11 14 16

Số xã đạt tiêu chí Thu nhập 8 11 12

Số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo 10 12 13

Số xã đạt TC Lao động có việc làm 16 16 16

Số xã đạt TC Tổ chức sản xuất 14 14 16

Số xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo 14 14 15

Số xã đạt tiêu chí Y tế 16 16 16

Số xã đạt tiêu chí  Văn hóa 16 16 16

Số xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm 7 8 12
Số xã đạt TC Hệ thống tổ chức CT và tiếp cận pháp
luật

8 10
13

Số xã đạt tiêu chí  Quốc phòng và An ninh 14 15 15

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI 
NĂM 2021

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

TT MỤC TIÊU
Kết quả đến
31/12/2020

Ước thực hiện
năm 2021

Kế hoạch
năm 2022

Ghi chú
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TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19

1 Yên Sơn Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 19 1

2 Nghĩa Đô Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 19 1

3 Việt Tiến Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 19 1

4 Lương Sơn Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 19 1

5 Tân Dương Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 18

6 Vĩnh Yên Đ Đ21 Đ Đ21 Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ 19 1 4
7 Điện Quan Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ 13 1 2

8 Phúc Khánh Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 13 1 2

9 Xuân Thượng Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 18

10 Xuân Hòa Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 13

11 Tân Tiến Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ 11 1 1

12 Thượng Hà Đ Đ KQH Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 10 1

13 Minh Tân Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 19

14 Bảo Hà Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ21 Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ 16 4 5
15 Cam Cọn Đ Đ Đ KQH Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ 14 1 2

16 Kim Sơn Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ21 15 2 2

15 13 16 15 8 10 16 16 14 11 12 16 14 14 16 16 8 10 15 255 12 4 18

15.94

Thôn
NTM

Thôn
Kiểu
mẫu

Cộng

 Tiêu chí/ xã

BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

TT

Các
xã                       
                           

                      

Ước thực hiện các tiêu chí hoàn thành đến 31/12/2021 Thôn hoàn

TC hoàn
thành
năm
2021

Tổng
tiêu chí

hoàn
thành 



Năm 2021: 
Ước thực hiện
đến 31/12/2021

(Nhà)

Lũy kế đến nay 

Năm 2021: 
Ước thực hiện
đến 31/12/2021

(Chuồng)

Lũy kế đến nay
(Chuồng

/hộ)

Năm 2021: 
Ước thực hiện
đến 31/12/2021

 (mô hình)

Lũy kế đến nay
(mô hình)

Năm 2021: 
Ước thực hiện
đến 31/12/2021

 (Hố)

Lũy kế  đến nay
(Hố/ hộ)

1 Tân Tiến 17 359 505     16 215

2 Nghĩa Đô 61 1145 1,111 4 309 1094

3 Vĩnh Yên 75 781 17 772 3 46 455

4 Tân Dương 76 765 2 527 4 27 461

5 Xuân Hòa 86 1371 9 894 276

6 Xuân Thượng 35 923 1,012 6 530

7 Điện Quan 14 633 4 709 10 30 428

8 Thượng Hà 73 1063 13 958 10 19 415

9 Minh Tân 46 604 21 459 30 30 37 323

10 Kim Sơn 108 1063 15 1,050 6 18 324

11 Cam Cọn 72 1098 3 889 12 392

12 Bảo Hà 29 2338 967 25 857

13 Yên Sơn 50 585 21 358 4 28 372

14 Thị Trân Phố Ràng 14 2617 302 246

15 Lương Sơn 18 799 589 9 34 793

16 Phúc Khánh 14 1145 828 52 795

17 Việt Tiến 7 619 392 427 318

795 15,747 105 12,322 43 500 653 8,294Tổng số

BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN

THỰC HIỆN NĂM 2021

STT Tên xã

Làm nhà tiêu hợp vệ sinh Làm chuồng trại hợp vệ sinh Số mô hình nhà sạch, vườn đẹp Hố rác hộ gia đình



TT Nội dung/Danh mục đầu tư 
Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn

thành
Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng

12/2021
Khó khăn vướng mắc

trong quá trình thực hiện

Giải pháp để nâng cao chất
lượng tiêu chí/hoàn thành tiêu

chí chưa đạt

Đề xuất, kiến
nghị từng tiêu

chí

Dự kiến
thời gian

hoàn
thành

 Xã Vĩnh Yên/huyện Bảo
Yên 

*
 Tiến độ các tiêu chí đã hoàn
thành  

1  Tiêu chí 1: Quy hoạch 
Đang hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh
QH đã tiến hành họp dân xin ý kiến về

vị trí đất nghĩa trang và bãi rác

Điều chỉnh QH Nghĩa trang bãi
rác do đất để XD nghĩa trang
thuộc đất của Công ty
TNHHMTV LN Bảo Yên nên
cần xin đất của Công ty

2  Tiêu chí 3: Thủy lợi 
Duy tu bảo dưỡng 33,2 km kênh

mương. 
Nâng cấp tuyến mương Nặm
Kỳ 

3  Tiêu chí 5: Trường học 

 Các nhà trường đã hoàn thành việc lập
hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chí trường
học. Tiếp tục khảo sát thiết kế mở rộng
trường PTDTBT TH Vĩnh Yên để đạt

trường chuẩn nâng số trường đạt chuẩn
4/4 trường

Chưa có kinh phí để san
gạt mặt bằng để di chuyển
trường mầm non dành diện
tích để mở rộng khuôn viên
trường PTDTBT TH Vĩnh

Yên

Số phòng học, và các hạng mục
đầu tư từng loại trường

4
 Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng
thương mại nông thôn 

Đã thực hiện chi trả đền bù cho một số
hộ dân và thực hiện giải phóng mặt

bằng khu chợ mới. Đang Bắt đầu triển
khai thi công chợ xây dựng nhà điều

hành và xây khung chợ

5
 Tiêu chí 8:Thông tin và truyền
thông 

Đoàn thanh niên đã huy động dựng
được 1 chòi để tiếp cận sóng sử dụng

mạng internet trị giá 4,1 triệu
đồng.Quyên góp ủng hộ trạm chốt kiểm

soát dịch bệnh covid-19 là
38.214.000đồng trong đó tiền mặt là

25.630.000đ, hiện vật quy tiền là
12.584.000đ

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ VĨNH YÊN PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021"

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 15/19 tiêu chí : Tiêu chí 1 Quy hoạch; Tiêu chí 3 Thủy
lợi; Tiêu chí 5 trường học; Tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng nông thôn; Tiêu chí 8 thông tin và truyền thông; Tiêu
chí số 9 nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 thu nhập; Tiêu chí 11 hộ nghèo; Tiêu chí 12 lao động có việc làm; TC
13 hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14 giáo dục;  Tiêu chí 15 y tế; Tiêu chí 16 văn hóa; TC số 18 hệ
thống chính trị và tiếp cận pháp luật;  Tiêu chí 19 quốc phòng và an ninh.



6  Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư 

 Chỉnh trang lại nhà ở làm lại mới 27
nhà, sửa chữa nâng cấp 72 nhà. Thực
hiện đánh giá nhà ở dân cư  kết quả đạt
884/955 nhà = 92,57%.

Trong 9 tháng đã có 2 nhà
bị cháy xã đã tuyên truyền

vận động ủng hộ khắc
phục với phương châm 4
tại chỗ để cho hộ gia đình

có chỗ ăn, ở và tiếp tục
khắc phục khó khăn bảo

đảm cuộc sống 

Không để phát sinh nhà tam,
nhà dột nát.

Đề nghị tỉnh
huyện, tỉnh hỗ trợ

kinh phí để gia
đình có thêm
phần kinh phí

dựng lại nhà để ở

7  Tiêu chí 10: Thu nhập 

Chỉ đạo việc sản xuất theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững trên địa bàn xã. Tập chung phát
triển trồng rừng (trồng quế) và phát
triển thương hiệu thịt Trâu sấy xã Vĩnh
Yên, phát triển mô hình Vịt bầu Nghĩa
Đô; duy trì 02 sản phẩm OCOP (tinh
dầu Sả, tinh dầu Quế) đạt 4 sao, thu
nhập đạt 36,73 tr. Thực hiện gieo cấy và
thu hoạch 268/265 ha lúa, đạt 101%
KH. Năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng
đạt 1.474 tấn, đạt 103% KH

Tuyên truyền nhân dân tiếp tục
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật để nâng cao giá trị trên 1
đơn vị canh tác và tạo mọi điều
kiện để các hộ kinh doanh phát

triển sản xuất. Phấn đấu thu
nhập bình quân đầu người lên

37tr.đ/người/năm

8  Tiêu chí 11: Hộ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 là 86/959
hộ (8,96%)dự kiến Số hộ nghèo sau
điều tra là 12%

Do ảnh hưởng của dịch
covid 19 ảnh hưởng đến
thu nhập của các hộ, năm
nay điều tra hộ nghèo theo
tiêu chí mới số hộ nghèo sẽ
phát sinh tăng nguy cơ tỷ lệ

sẽ không đạt TC

9
 Tiêu chí 12: Lao động có việc
làm 

Duy trì tỷ lệ lao động có viêc làm tường
xuyên ở mức trên 90% trong tình hình
dịch bênh, và lập hồ sơ minh chứng để

đề nghị công nhận tiêu chí

10  Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất 
Đang tiếp tục xây dựng sản phẩm
OCOP thịt trâu sấy đạt sản phẩm 3 sao
cấp huyện

Trong tình hình dịch bệnh
nhà máy chiết suất tinh dầu
Quế Sả cũng gặp khó khăn
trong tiêu thụ sả phẩm cho

bà con nhân dân

Duy trì và phát triển HTX
NN*&DV Vĩnh Yên; Tăng

cường mối liên kết tiêu thụ sản
phẩm chế biến tinh dầu Quế, sả

cho nhân dân

11
 Tiêu chí 14: Giáo dục và đào
tạo 

Đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS
được tiếp tục học trung học (phổ thông,
bổ túc, trung cấp) 111/87 HS
91,4%;Tỷ lệ lao động có việc làm qua
đào tạo đạt 887/3183= 27,58% 

12  Tiêu chí 15: Y tế 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
đạt 4680/4763 đạt 98,2%; 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) chỉ còn
95/426TE=22,3%. Đã hoàn thiện hồ sơ
minh chứng để đề nghị thẩm định



13  Tiêu chí 16: Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa
theo quy định là 8/9 thôn=88,89%

14
 Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được
sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
theo quy định 

Thực hiện xây mới được 26 bể chứa
nước dùng để phục vụ sinh hoạt.Đã
hoàn thiện xong hồ sơ minh chứng đề
nghị thẩm định TC. Sở NN đã xuống
kiểm tra thẩm định TC

15

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

Đã hoàn thiện xong hồ sơ đề nghị thẩm
định TC Phòng TN&MT đã thẩm định
sơ bộ và yêu cầu khắc phục một số nội
dung để đề nghị Sở TNMT thẩm định

16
Chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh
quan, môi trường xanh - sạch -
đẹp, an toàn

Trồng được 2580 cây; Thực hiện xong
công trình thắp sáng điện khu trung tâm
xã là 1,5km nhân dân tham gia 72 ngày
công lao động và đã giải phóng xong
bụi tre đã tồn tại sau 20 năm làm ảnh

hưởng đến hành lang an toàn giao
thông quốc lộ 279 để thực hiện lắp đặt

cống hộp và lát vỉa hè được 80m

Việc đơn vị thi công lắp đặt
công hộp khu trung tâm

còn lại khoảng 60m chỗ hộ
nhà 2 mẹ con bà Tư là chưa

nhất trí. Tổ công tác tiếp
xúc đối thoại trực tiếpvới

bà Tư nhưng kết quả bà Tư
vẫn chưa nhất trí nên chưa

thực hiện được

Tuyên truyền vận động nhân
dân tiến hành tháo dỡ mái che
mái vảy và các công trình đang
lấn chiếm hành lang để giải tỏa
hành lang và thực hiện công tác
chỉnh trang đô thị làm cho trung
tâm xã sáng, xanh , sạch đẹp hơn

17

Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà
tiêu, nhà tắm, bể chứa nước
sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm
bảo 3 sạch

Thực hiện xây mới được 114 nhà vệ
sinh; 25 nhà tắm; 26 bể nước. Đã nộp

hồ sơ đề nghị thẩm định TC

18
Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn
nuôi có chuồng trại chăn nuôi
đảm bảo vệ sinh môi trường

Thực hiện xây dựng được 18 chuồng
trại cho gia súc; Đào và xây mới được
206hố thu gom rác thải,  xây mới 8 hố
thu gom thuốc BVTV. Tỷ lệ hộ chăn
nuôi có chuồng trại đảm bảo hợp vệ

sinh đạt 628/845=74,32% 

Giao nhiệm vụ cho HND xã
tuyên truyền cho hội viên nông
dân tiếp tục xây dựng chỉnh
trang lại chuồng trại chăn nuôi
đảm bảo vệ sinh đặc biệt là việc
thu gom vệ sinh và hố ủ

19
 Tiêu chí 18:  Hệ thống tổ chức
chính trị và tiếp cận pháp luật 

Đảng bộ và Chính quyền xã chưa
đạt tiêu chuẩn TSVM

Cử 6 cán bộ công chức đi đào tạo
QLNN

Tiếp tục cử CB,CC tham gia các
lớp bồi dưỡng đảm bảo quy
định theo chức danh chuyên

môn, tuyên truyền đảm bảo bình
đẳng giới và phòng chống bạo

lực gia đình

T 11

19
 Tiêu chí 19:  Quốc phòng và
An ninh 

Duy trì xã đạt chuẩn an toàn về an ninh,
trật tự xã hội và đảm bảo bình yên:
không có khiếu kiện đông người khéo
dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm
và tệ nạn xã hội 

*
 Ước các tiêu chí hoàn thành
năm 2021 

 Hoàn thành 4 tiêu chí  (Tiêu chí số 2 Giao thông; Tiêu chí 4 Điện;
Tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 17: Môi trường và an
toàn thực phẩm). 



1   Tiêu chí 2 giao thông 

Rải BTXM, Bm = 3,5m; dày
20cm; L= 4,2 km đoạn nối tiếp
2km - đến ngã ba nhà ông Hành
Nặm Kỳ

Xã đã vận động GPMB 4,2km, tuyền
truyền vận động nhân dân hiến 2000m2
đất và tài sản  trên đất là cây cối hoa
màu, quy ra tiền ước tính khoảng hơn
400tr đồng. Tiếp tục rải mặt BTXM
được chiều dài là 2,6 km; khởi công
tuyến đường liên xã Nặm Núa ,Nặm
Xoong xã Vĩnh Yên - Nà Khương xã
Nghĩa Đô với chiều dài 4,2km tiến độ
thực hiện mở nền đường được 1,8km

Tiến hành rải mặt BTXM chiều
dài L= 4,2km

Quý I/2022

2  Tiêu chí 4 Điện 

Cần đầu tư ít nhất cho 214 hộ/243
hộ còn lại chưa có điện để đảm

bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường
xuyên, an toàn từ các nguồn 922

hộ/955 hộ = 96,96.

Công ty vị tư vấn và BQLDA đã thiết
kế và hoàn thiện xong hồ sơ để trình

tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện; Đã
tiến hành bàn giao mốc ranh giới để

chuẩn bị thi công 

Để nâng cao tiêu chí thì cần tiếp
tục đầu tư đường điện 0,4 KV

đến khu dân cư Co Mặn và
Khuổi Phéc của bản Nặm Kỳ 

ĐN tiếp tục đầu
tư đường dây 0,4
KV đến 2 nhóm
hộ Co Mặn và
Khuổi Phéc 36

hộ 

Quý I/2022

3
 Tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn
hóa 

Chưa có nhà văn hóa xã; Chưa có
khu vui chơi giải trí; còn 4/9 thôn
đã có NVH nhưng chưa đạt chuẩn

về diện tích do sáp nhập thôn 

Đang thi công GPMB nhà văn hóa xã,
đạt 30% khối lượng;  Tiến hành san gạt
xong mặt bằng khu vui chơi cho nhân
dân bản Tổng Kim;  Động thổ khởi

công sân vận động xã. Đang hoàn thiện
hồ sơ vị trí đổ thải để san gạt mặt bằng

nhà văn hóa xã 

Tăng cường công tác tuyên
truyền vận động xã hội hóa để
nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn

(Tổng Kim, Nặm Mược, Nặm
Khạo, Nặm Kỳ)

Đẩy nhanh tiến
độ thi công NVH

xã; NVH thôn
ĐN hỗ trợ kinh
phí để nâng cấp

Quý I/2022

4
 Tiêu chí 17 Môi trường và an

toàn thực phẩm 
Chưa có Nghĩa trang và bãi tác tập

trung

Xong hồ sơ thiết kế nghĩa trang và bãi
rác. Đã bàn giao mốc và UBND xã đang
tuyên truyền cho các hộ dân thu hoạch
các tài sản trên đất xong và tiến hành

động thổ khởi công 

Do quy hoạch của giai
đoạn trước đã lâu đến nay

không còn phù hợp với
tình hình thực tế 

Cần tập trung tuyên truyền vận
động nhân dân trong công tác xã
hội hóa việc thu gom  chất thải
rắn trên địa bàn và xử lý nước
thải khu dân cư tập trung theo

quy định.

Quý I/2022

*
 Danh mục công trình UBND
tỉnh giao 
 Giao thông 

Đường trục xã UBND xã -
Nặm Kỳ 

Rải BTXM, Bm = 3,5m; dày
20cm; L= 4,2 km đoạn nối tiếp
2km - đến ngã ba nhà ông Hành
Nặm Kỳ

Xã đã vận động GPMB, bắt đầu tiến
hành thi công san gạt mở rộng nền
đường  và nghiệm thu hạng mục rải nền
đường. Tiếp tục rải mặt BTXM được
chiều dài là 2,6km

Quý I/2022

Điện

Cấp điện cho 4 thôn Tổng
Kim, Nặm Khạo, Nặm Mược,
Nặm Kỳ

Xây dựng tuyến đường dây 35kV
với tổng chiều dài khoảng
L=5km, 04 trạm biến áp công suất
mỗi trạm 189KVA-35/0,4kV. Xây
dựng tuyến đường dây 0,4kVvới
tổng chiều dài khoảng L=5km

Công ty vị tư vấn và BQLDA đã thiết
kế và hoàn thiện xong hồ sơ để trình

tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện; Đã
tiến hành bàn giao mốc ranh giới để

chuẩn bị thi công. Đã thu giấy CNQSD
Đất của các hộ gia đình để làm thủ tục
hiến đất và thực hiện thu hồi diện tích
đất thuộc phạm vi thi công công trình.
Đến nay đã được phân bổ nguồn vốn.
Đã tiến hành bàn giao mốc cho đơn vị

trúng thầu để tiến hành thi công

Quý I/2022

Cơ sở vật chất văn hoá



Nhà văn hóa xã Vĩnh Yên
Xây dựng theo thiết kế định hình
vầ các công trình phụ trợ

 Hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT và
được phê duyệt cấp vốn đầu tư

Hiện nay đã dừng thi công
san gạt nền nhà văn hóa xã
do chưa tìm được vị trí đổ
thải đất

Quý I/2022

Khu thể thao xã Vĩnh Yên
San gạt mặt bằng, rãnh thoát
nước, sân khấu…

 Đã hoàn thiện xong hồ sơ báo cáo
KTKT và đã được phân bổ vốn.  Đang
tiến hành thi công các hạng mục hoàn
thành xong mặt bằng và hệ thống rãnh
thoát nước,đổ BTXM đường biên xây

các bồn trồng hoa và cây bóng mát xây
bục sân khấu

Cần điều chỉnh thiết kế
trồng cây xanh phía trước
giáp hành lang đường QL
279

Quý I/2022

Môi trường và an toàn thực
phẩm

Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh
Yên

XD đường vào nghĩa trang, san
tạo mặt bằng…

Đã được phân bổ vốn, nhân dân đã thu
hoạch quế để trả lại mặt bằng UBND xã
đã tiến hành động thổ san gạt các hạng

mục đường đi

Cần điều chỉnh quy hoạch
và xin phép chuyển đổi
mục đích sử dụng rừng

Quý I/2022

Bãi rác tập trung xã Vĩnh Yên
XD đường vào bãi rác, san tạo mặt
bằng…

Đã hoàn thện xong hồ sơ thiết kế 01 bãi
rác ở khu vực Nặm Rịp bản Khuổi

Vèng để trình các cơ quan các cấp đề
nghị phân bổ nguồn vốn để thực hiện

thi công. Đơn vị tư vấn đã bàn giao mốc
xong. Đã được giao vốn đến nay đã tiến

hành thi công bãi rác

Cần điều chỉnh quy hoạch Quý I/2022



TT Nội dung/Danh mục đầu tư 
Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn

thành
Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng 12/2021

Khó khăn vướng mắc
trong quá trình thực

hiện

Giải pháp để nâng cao
chất lượng tiêu

chí/hoàn thành tiêu
chí chưa đạt

Đề xuất, kiến
nghị từng tiêu

chí

Dự kiến thời
gian hoàn

thành

 Xã Bảo Hà (Hoàn thành NTM
năm 2021) 

*
 Tiến độ các tiêu chí đã hoàn
thành 

1 - Tiêu chí 3 (Thủy lợi): 
Thi công xong kè đang đổ BT mương công trình khắc

phục hậu quả thiên tai bản Bùn 1
2 - Tiêu chí 4(Điện): Thi công hoàn thành 1,5 km đường điện 

3
- Tiêu chí 8 (Thông tin và truyền
thông): 

Tổ chức 05 đợt kiểm duy tu bảo dưỡng và nâng cấp hệ
thống loa đến các thôn.

4 - Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất): 

Xây dựng mô hình: Dự án trồng ổi 10 ha tại các bản
Bùn 2,4. Phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật NLN
miền núi phía bắc xây dựng dự án trồng cở voi xanh
12 ha để phát triển chăn nuôi( đã cấp xong giống và

phân bón).

*
 Các tiêu chí đã đạt hoàn thành
năm 2021 

1 Tiêu chí 10 (Thu nhập):
Thu nhập bình quân từ 36 triệu

đồng trở lên

Triển khai rà soát các ruộng một vụ chuyển đổi cơ cấu
cây trồng nâng cao thu nhập cho người dân. Hình
thành các tổ hợp tác trồng rau sạch trong nhà lưới,

phát triển và nhân rộng ngành nghề, làng nghề nông
thôn trên địa bàn xã. Rà soát diện tích lúa kém hiệu

quả đề nghị chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở các
bản. Xây dựng kế hoạch vườn cây kiểu mẫu (trồng ổi)
và tổ chức rà soát các hộ trồng thanh long hiện có, tiếp

tục triển khai nhân rộng mô hình trồng giống mới
kháng bệnh, diện tích khoảng 10 ha. Triển khai dự án

sản xuất công nghệ cao (nhà lưới)

Xã đang trong quá trình
quy hoạch vì vậy gặp

khó khăn trong quá trình
vận động các hộ dân

tham gia dự án, một số
vùng sản xuât như Liên
Hà 4, Liên Hà 5, Liên

Hà 6 đều nằm trong qua
hoạch 

Hoàn thành

2 Tiêu chí 11 (Hộ nghèo):
Giảm tối thiểu từ 50 hộ nghèo trở

lên

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục để các hộ nghèo được vay
vốn. Chuẩn bị mở 01 lớp dạy nghề cho nông dân ( 35

học viên), 42 hộ thoát nghèo

Phân công các tổ chức
cá nhân giúp nhau xóa

đối giảm nghèo, 
Hoàn thành

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ BẢO HÀ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021"

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 11/19 tiêu chí (Tiêu chi 1: Quy hoạch; Tiêu chí 3: Thủy lợi; Tiêu chí 4: Điện;
Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 12: Lao động có việc làm; Tiêu
chí 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14: Giáo dục đào tạo; Tiêu chí 15: Y tế; Tiêu chí 16: Văn hóa; Tiêu chí 19: Quốc phòng và An
Ninh)

 Hoàn thành 5 tiêu chí  (Tiêu chí 2: Giao thông;Tiêu chí 10-Thu nhập;
Tiêu chí 11-Hộ nghèo; TC9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí 18- Hệ thống chính
trị & TCP) 



3 TC9 ( Nhà ở dân cư):
Nâng cấp thêm 50 nhà đạt chuẩn

Bộ xây dựng nâng tổng số đạt trên
75%.

Triển khai lập danh các hộ cần làm nhà để đạt chuẩn
năm 2021. Vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, 50 tấn xi
măng, 30 công lao động nâng cấp, chỉnh trang nhà
được 58 hộ tại các bản Bông 3, Bông 4. Liên Hà 7,

Lúc, Lâm Sản.

Các hộ đều là hộ nghèo
không có khả năng để tự
sửa chữa nâng cấp nhà

đạt chuẩn

 Huy động nguồn lực
xã hội xã, phân công
đến từng tổ chức huy

động nguồn lực giúp đỡ
các gia đình khó khăn

Hoàn thành

4
TC 18 (Hệ thống chính trị &
TCPL):

Bồi dưỡng Chứng chỉ tiếng dân tộc
: 13 người; 01 bôiì dưỡng quản lý
nhà nước theo chức danh; 01 đồng
chí cán bộ đào tạo trung cấp chính

trị

13 cán bộ, công chức đang đi học chứng chỉ tiếng
mông.

12/2021

5 Tiêu chí 2 (Giao thông):
Xây dựng đường BTXM 3,25km
và nâng cấp 1km đường ngõ xóm

Đã triển khảo sát 16,06km tuyến đường giao thông
nông thôn theo quyết định 999/QĐ -UBND ngày

14/4/2021.
10/2021

*
Tiến độ các tiêu chí chưa hoàn
thành 

Kết quả tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa
đạt

1 Tiêu chí 5 Trường học Xây dựng 04 trường đạt chuẩn.

Triển khai rà soát các danh mục xây dựng kế hoạch để
đạt chuẩn 04 trường năm 2021. Tiến hành khảo sát

được 2/4 trường ( Trường THCS số 1, trường TH số 2)
.

Còn 2/4 trường chưa
được phê duyệt danh

mục và cấp kinh phí đầu
tư

Tiếp tục bố trí nguồn
vốn đầu tư thêm 02

trường (Trường Mầm
non Hoa Sen, trường

Tiểu học số 1)

Bố trí nguồn
vốn sớm thi

công các công
trình 

2 TC6 Cơ sở vật chất văn hóa
Xây mới 01 nhà văn hóa xã kết hợp
khu thể thao xã đạt tiêu chí NTM 

Đang khảo sát bằng để xây dựng

Đôn đốc đơn vị tư vấn
thiết kế, sớm phê duyệt
hồ sơ và thi công công

trình.

Bố trí thêm
nguồn vốn sửa
chữa các nhà
văn hóa chưa

đạt chuẩn

Quý I/2022

3 TC17 Môi trường & ATTP

Cần xây dựng 01 Nghĩa trang
khoảng 10 ha tại bản Lúc. Phấn đấu
tuyên truyền vận động 54 hộ đầu tư

xây dựng có đủ 3 công trình nhà
tiêu, nhà tắm, bể nước để đạt tối

thiểu 70 % 

Rà soát lập danh sách  54 hộ đầu tư xây dựng có đủ 3
công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước để đạt tối thiểu

70 % ở các bản Bông 1,2; Bông 3; Bông 4; Chùn;
Khoai 1,2,3...Mỗi thôn tổ chức 01 ngày  trên tháng vệ
sinh toàn thôn. Vận động 67  hộ xây dựng nhà vệ sinh
đạt tiêu chí công trình phụ trợ. Xây mới được 96 lò đốt
rác thải hộ gia đình và cụm các hộ gia đình. Trồng mới
8,1km đường hoa  Đang khảo sát Nghĩa trang tại bản

Lúc 

Giao cho các tổ chức ở
thôn bàn tuyên truyền

vận động nhân dân
Quý I/2022

*
 Danh mục công trình UBND
tỉnh giao 
 Giao thông 

Chưa hoàn thành 3/19 Tiêu chí ( Tiêu chí 5: Trường học; Tiêu chí 6: Cơ
sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 17: Môi trường và An toàn thực phẩm).

Chưa khởi công do đang điều chỉnh quy hoạch.



Đường Liên Hà 3 - Liên Hải, xã
Bảo Hà

Mở mới, BTXM, L=6km Đang làm mặt bằng Quý I/2022

Đường Liên Hà 6 - Liên Hà 7, xã
Bảo Hà

BTXM, L = 1,1km, Bm=3m. Chuyển tuyến Quý I/2022

Đường Liên Hải, xã Bảo Hà BTXM, L = 0,7km, Bm=3m. Chuyển tuyến Quý I/2022
Đường Liên Hà 4 - Liên Hà 5, xã
Bảo Hà

BTXM, L = 0,65km, Bm=3m. Chuyển tuyến Quý I/2022

Đường Khoai 2 - Khoai 3, xã Bảo
Hà

Mở mới, giải cấp phối, L = 2km,
Bm=3m.

Làm xong 2km chuẩn bị  nghiệm thu hoàn thành Quý I/2022

Đường Bản Bông 3, xã Bảo Hà BTXM, L = 0,6km, Bm=3m. Đang làm mặt bằng Quý I/2022
Đường Bản Chùn, xã Bảo Hà BTXM, L =2km, Bm=3m. Chuẩn bị khởi công Quý I/2022
Đường Bản Bùn, xã Bảo Hà BTXM, L =1km, Bm=3m. Chuẩn bị khởi công Quý I/2022
Đường Bản Bông 1,2, xã Bảo Hà BTXM, L =1km, Bm=3m. Đang làm 1km mặt bằng Quý I/2022
Trường học
Trường THCS số 1 xã Bảo Hà Đang đào móng Quý II/2022
Trường Tiểu học số 2 xã Bảo Hà Đang đào móng Quý II/2022
Cơ sở vật chất văn hoá
Nhà văn hoá xã Bảo Hà  Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT Quý II/2022
Khu thể thao xã Bảo Hà  Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT Quý I/2022
Môi trường và an toàn thực
phẩm

Nghĩa trang trung tâm bản Lúc xã
Bảo Hà

 Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo KTKT Quý II/2022
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TT
Nội dung/Danh mục đầu

tư 
Nội dung các chỉ tiêu chưa hoàn

thành
Kết quả tiến độ thực hiện đến tháng

12/2021

Khó khăn vướng mắc
trong quá trình thực

hiện

Giải pháp để nâng cao chất
lượng tiêu chí/hoàn thành tiêu

chí chưa đạt

Đề xuất, kiến
nghị từng tiêu

chí

Dự kiến
thời gian

hoàn thành

 Xã Nghĩa Đô (Phấn đấu
HT NTM nâng cao) 

*
 Tiến độ các tiêu chí đã
hoàn thành  

1  Tiêu chí 1: Quy hoạch 
Cần điều chỉnh QH Nghĩa trang
bãi rác đến vị trí mới

2  Tiêu chí 2: Giao thông 
Thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường

trục xã, liên thôn 

Đầu tư nâng cấp 2km đường trục
thôn, liên thôn và mở mới 3.2 km
đường trục thôn

3  TC số 4: Điện 
Đã đề suất danh mục
nhưng chưa được tỉnh
giao danh mục đầu tư

Mở rộng cấp điện cho khu vực
dân cư bản Đon, bản Hốc, Nặm
Cằm

4
 TC số 6: Cơ sở vật chất văn
hóa 

Hoàn thành xong NVH  bản Hón, Mường
Kem

Nâng cấp và hỗ trợ trang thiết bị
cho 13 nhà VHT.

5
 Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng
thương mại nông thôn 

Chuyển chợ sang vị trí mới theo
quy hoạch phát triển du lịch

6  Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư 
Duy trì kết quả thực hiện tiêu chí. Thực hiện
chỉnh trang nhà của được 81 nhà.

Tyên truyền nhân dân tiếp tục
chỉnh trang nhà cửa để nâng tỷ lệ
số nhà ở đạt tiêu cuẩn 3 cứng dảm

bảo tiêu chí bền vững

*

1  Tiêu chí 11 Thu Nhập 
Thu nhập bình quân đầu người

38tr/ người/năm
Thu  nhập bình quân đầu người

38/người/năm

Do Covid 19 giá kén
tằm giảm, vận động dân
mở rộng diện tích trồng
dâu nuôi tằm gặp nhiều

khó khăn.

2  Tiêu chí số 16 Môi trường 
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải, rác

thải đúng quy định.
Tỷ lệ hộ có  hố rác

 1.082 hộ/1.178 hộ đạt 91.8%

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ NGHĨA ĐÔ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021"

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt: Hoàn thành 11/18 tiêu chí (TC1: Quy hoạch; TC2: Giao thông; TC4:
Điện; TC5: Trường học;  TC 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; TC 8: Thông tin và truyền thông; TC9:
Nhà ở dân cư; TC12: Hộ nghèo; TC13: Giáo dục; TC15: Văn hóa, TC18 An ninh trật tự)

 Các tiêu chí đạt trong năm 2021  

 Hoàn thành 3 iêu chí ( Tiêu chí 11 Thu Nhập; Tiêu chí số 16 Môi
trường; Tiêu chí 17 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) 



3
 Tiêu chí 17 Hệ thống chính
trị và tiếp cận pháp luật 

Cán bộ, Công chức
 xã đạt chuẩn: 18/19người = 95%
Đảm bảo bình đẳng giới và phòng

chống bạo lực gia đình...

*
Tiến độ các tiêu chí chưa
hoàn thành 

1  Tiêu chí 3 Thủy Lợi 
Cần NC hệ thống TL chiều dài
3,7km ; 6 đập đầu mối; 01 hồ chứa

Thực hiện nâng cấp tuyến kênh đất dài 545m
tạ bản Mường Kem

Đề nghị tỉnh sớm
giao danh mục
đầu tư để triển

khai thực hiện dự
án

Quý
III/2022

2
 Tiêu chí số 10: Phát triển
sản xuất và nâng cao thu
nhập 

Xã có ít nhất 1 sản phẩm được
chứng nhận sản phẩm OCCOP

Đưa ra sản phẩm đề nghị chứng nhận Vịt bầu
Nghĩa Đô là sản phẩm OCCOP. 
Thu thập thông tin phiếu đăng ký sản phẩm
OCOP. Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ để sản
phẩm vịt bầu được cộng nhận là sản phẩm
Occop

Quý
III/2022

3  Tiêu chí 14 Y tế 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ
em dưới 5 tuổi thể chiều cao/tuổi

<20%

Trẻ em bị suy dinh
dưỡng thể thấp còi phần
lớn là do gen di truyền
do vậy để cải thiện và

giảm số trẻ em suy dinh
dưỡng thể thấp còi cần

có thời gian 

Đề nghị Trung tâm y tế huyện đưa
hướng dẫn trạm y tế đưa ra giải

pháp để giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng thể thấp còi trên địa bàn xã

Quý
III/2022

Chưa hoàn thành 3/18 Tiêu chí: TC số 02 Thuỷ lợi; TC số 10:
Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập; TC 14: Y tế

Hiện nay có 01 cán bộ công chức được cử đi đào tạo để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Số trẻ bị suy dinh dưỡng 111/412 chiếm  26.9%. Trạm y tế hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho nhóm trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và hướng dẫn người dân cải thiện bữa ăn, bổ sung tăng cường dinh dướng cho trẻ. 



TT Nội dung
Kế hoạch
năm 2021

Kết quả huy
động năm

2021

Kết quả giải
ngân NSNN

Ghi chú

Tổng cộng   61,525   67,501   25,890 

I
Ngân sách trung ương hỗ
trợ trực tiếp chương trình

1 Đầu tư phát triển

- Trong đó vốn nước ngoài

2 Sự nghiệp

II Ngân sách địa phương   48,525   48,525   6,914 

1 Tỉnh   48,525     48,525     6,914   

2 Huyện

3 Xã

III
Vốn lồng ghép các Chương
trình, dự án khác trên địa
bàn

IV
Vốn huy động từ doanh
nghiệp, HTX và các tổ chức
kinh tế khác

V
Huy động từ nhân dân (đất
đai, ngày công lao động…)

  13,000     18,976     18,976   

VI
Huy động khác (Vốn
ODA…)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN NĂM 2021

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày         tháng        năm 2021 của UBND huyện
Bảo Yên)

ĐVT: Triệu đồng



TPCP ĐTPT SN

Cộng 61,525 48,525 48,525 13,000

1
Nâng cao năng lực xây dựng nông
thôn mới

2
Truyền thông về xây dựng nông
thôn mới

3
Hoạt động của BCĐ và cơ quan
tham  mưu, giúp việc ở các cấp

4
Quy hoạch xây dựng nông thôn
mới

5 Phát triển hạ tầng  - kinh tế xã hội 48,525 48,525 48,525

Quy hoạch 0

5.1 Giao thông nông thôn 11,608 11,608 11,608

5.2 Thủy lợi nội đồng 0 0

5.3 Điện nông thôn 9,996 9,996 9,996

5.4 Trường học 20,292 20,292 20,292

5.5 CSVC Văn hóa xã 5,249 5,249 5,249

5.6 CSVC Văn hóa thôn, bản

5.7 Trạm y tế xã

5.8 Thông tin và truyền thông cơ sở

5.9
Công trình cung cấp nước sinh
hoạt cho người dân

5.10 Môi trường 1,380 1,380

Dân góp

Biểu số 2

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN  NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM 
NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

Nội dung đầu tư

Kết quả huy động và thực hiện năm 2021

Thành tiền

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp

Lồng
ghép

Tín
dụng

Doanh
nghiệp, HTX

và các tổ chức
kinh tế khác

Tổng số

Ngân sách Trung ươngTT

NS ĐP



6
Phát triển sản xuất theo chuỗi liên
kết

7
Đổi mới tổ chức sản xuất trong
nông nghiệp

8 Hỗ trợ phát triển HTX

9 Phát triển ngành nghề nông thôn

10 Đào tạo nghề phi nông nghiệp

11 Đào tạo nghề nông nghiệp

12 Phát triển giáo dục ở nông thôn

13
Nâng cao chất lượng đời sống văn
hóa của người dân nông thôn

14 Vệ sinh môi trường nông thôn

15
Khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải
thiện môi trường tại các làng nghề

16 Đào tạo cho công chức xã

17
Giữ vững quốc phòng, an ninh và
trật tự xã hội nông thôn

18
Duy tu, bảo dưỡng các công trình
sau đầu tư trên địa bàn xã

19 Nhân rộng mô hình giảm nghèo

20
Hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân
rộng các mô hình XD NTM

21 Cộng đồng dân cư 13,000 13,000
22 Nội dung khác (nếu có)
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