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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Trà Cú 
_____________ 

 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh. 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI 

1. Kết quả thực hiện tiêu chí ấp, hộ nông thôn mới: 

Đến nay huyện có 112/115 ấp đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97,39%; 

36.548/38.617 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, chiếm 94,64 %. 

2. Kết quả thực hiện xã nông thôn mới: 

- Huyện có 09/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ngọc Biên, Tân Sơn, 

Tập Sơn, Đại An, Lưu Nghiệp Anh, Định An, Phước Hưng, Long Hiệp và Hàm 
Tân. 

- Còn lại 06 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Hiệp, Thanh Sơn, An 
Quảng Hữu, Ngãi Xuyên, Kim Sơn và Hàm Giang), trong đó: 03 xã đăng ký đạt 

chuẩn năm 2021 (Tân Hiệp, Thanh Sơn, An Quảng Hữu) và 03 xã đăng ký đạt 
chuẩn năm 2022 (Ngãi Xuyên, Kim Sơn và Hàm Giang). Cụ thể: 

2.1. Xã Tân Hiệp (xã đăng ký đạt năm 2021)  

Cơ bản xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó còn 05 tiêu chí (tiêu chí 10, 13, 17, 

18, 19) đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định 
công nhân. 

2.2. Xã An Quảng Hữu (xã đăng ký đạt năm 2021) 

Cơ bản xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó còn 04 tiêu chí (tiêu chí 10, 17, 18, 
19) đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định công 

nhận. 

2.3. Xã Thanh Sơn (xã đăng ký đạt năm 2021) 

- Đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: 

+ Tiêu chí 10 về Thu nhập: Xã đang tổ chức rà soát thu nhập theo quy định. 

+ Tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm: Xã có 12/16 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, đạt 75% tổng số hộ. 

+ Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đang triển khai 
thực hiện. 

2.4. Xã Ngãi Xuyên (xã đăng ký đạt năm 2022) 
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- Đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 2, 5, 9, 10, 17), 
phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt thêm tiêu chí 2 về Giao thông. 

2.5. Xã Kim Sơn (xã đăng ký đạt năm 2022) 

- Đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 2, 5, 9, 10, 17), 

phấn đấu cuối năm 2021 đạt thêm tiêu chí 2, 9, 17. 

2.6. Xã Hàm Giang (xã đăng ký đạt năm 2022) 

- Đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 5, 9, 10, 16, 17), 

phấn đấu cuối năm 2021 đạt thêm tiêu chí 16, 17. 

2.7. Đối với 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 
(Ngọc Biên, Đại An): 

- Xã Ngọc Biên: Cơ bản đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

- Xã Đại An: Cơ bản đạt 18/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; còn lại 02 

tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 10, 18), trong đó: 

+ Tiêu chí 10 về Thu nhập: Xã đang tổ chức rà soát mức thu nhập theo quy 

định. 

+ Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đang chờ Huyện 

ủy kiểm tra đánh giá kết quả cuối năm. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

- Tiêu chí về trường học: Có 3/6 xã chưa đạt, tổng số trường học cần xây 
dựng, sửa chữa 11 trường. 

- Tiêu chí về nhà ở dân cư: Có 3/6 xã chưa đạt. 

- Tiêu chí văn hóa: Có 1/6 chưa đạt. 

- Tiêu chí đạt/xã bình quân khoảng 17,8 tiêu chí. 

- Việc rà soát, đánh giá các tiêu chí ở một số xã còn hạn chế, chất lượng một 
số tiêu chí chưa đảm bảo theo quy định 

III. CÁC NỘI DUNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

1. Về xã nông thôn mới: 

- Đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Tân Hiệp, 

An Quảng Hữu, Thanh Sơn): Cần đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra, riêng xã 

Tân Hiệp, An Quảng Hữu sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Tổ thẩm tra xã đạt chuẩn nông 

thôn mới của huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (trong 
tháng 10/2021). 

- Đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Ngãi Xuyên, 

Kim Sơn và Hàm Giang): Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí thuộc trách 

nhiệm xã. Các tiêu chí phần cứng, địa phương tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu 

kinh phí cần thiết để đạt tiêu chí, báo cáo về huyện xem xét bố trí kinh phí trong 
năm 2022. 

- Đối với 09 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục nâng chất các tiêu 

chí đã đạt, trong đó cần quan tâm một số nội dung như: Nâng chất đối với các 

tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là đường liên ấp chưa đạt chuẩn về chiều 
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rộng mặt đường; phát triển sản xuất, tăng thu nhập để đảm bảo giữ vững tiêu chí 
thu nhập theo quy định hàng năm; đặc biệt quan tâm tiêu chí cảnh quan môi 

trường, xây dựng hệ thống chính trị… không để sụt giảm tiêu chí. 

2. Đối với 09 tiêu chí huyện nông thôn mới:  

Qua rà soát đến nay huyện cơ bản đạt 5/9 tiêu chí, gồm: Tiêu chí (2) về giao 

thông; tiêu chí (3) về thủy lợi; tiêu chí (4) về điện; tiêu chí (8) về an ninh trật tự xã 
hội và tiêu chí (9) về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.  

Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí (1) về quy hoạch; tiêu chí (5) về 
y tế - văn hóa - giáo dục; tiêu chí (6) về sản xuất; tiêu chí (7) về môi trường 

Chi tiết các tiêu chí chưa đạt: 

- Tiêu chí (1) về quy hoạch: Được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú đến năm 2040 theo Quyết định 
số 1401/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, Đồ án quy hoạch đã tổ chức đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu xong, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. 

- Tiêu chí (5) về y tế - văn hóa - giáo dục: 

+ Nội dung 5.2 về văn hóa: Huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, chưa 
đạt chuẩn theo quy định. Đề xuất: nâng cấp sân vận động; xây dựng nhà tập luyện 

thể thao đa năng; xây dựng khu vui chơi giải trí, vườn hoa của trung tâm; xây 
dựng hội trường đa năng sức chứa 350 chỗ ngồi; đầu tư các trang thiết bị và các 
thiết chế văn hóa ở trung tâm văn hóa; quãng trường văn hóa… 

+ Nội dung 5.3 về tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn: Theo quy 
định phải có từ 60% trở lên trường Trung học phổ đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, 

huyện chỉ có 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Trà Cú được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới về cơ sở vật 

chất trường học cần thêm 03 trường đạt chuẩn. 

- Tiêu chí (6) về sản xuất: Việc liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã, doanh 

nghiệp và người sản xuất tuy có liên kết nhưng chưa nhiều (có 04 sản phẩm, 
trong đó: 02 sản phẩm 3 sao, 02 sản phẩm 4 sao). Do đó, cần tiếp tục mở rộng 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm chủ lực của 
huyện; đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của huyện đạt sản 

phẩm OCOP. Đến cuối năm 2021 công nhận thêm từ 2 - 3 sản phẩm OCOP mới 
gồm: Gạo, cốm dẹp, lạp xưởng… 

- Tiêu chí (7) về môi trường: (Còn tiêu chí 17.2) các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện đã đi vào hoạt động, nhưng việc thực hiện kế hoạch bảo vệ 
môi trường chưa đảm bảo theo quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các sở, ngành tỉnh:  

- Sở Xây dựng: Hỗ trợ huyện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch vùng huyện, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Sở Giao thông Vận tải: Hỗ trợ huyện thực hiện các tuyến đường đã được 
xác định thực hiện, đảm bảo đạt tiêu chí giao thông. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Rà soát, đánh giá lại các nhà văn hóa xã 
và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, hướng dẫn, hỗ trợ huyện 

thực hiện đạt tiêu chí văn hóa. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, đánh giá các trường học trên địa bàn 
huyện, nhất là 03 trường Trung học phổ thông (Trường Trung học phổ thông thị 

trấn Trà Cú, Trường Trung học phổ thông Tập Sơn và Trường Trung học phổ 
thông Đại An), hướng dẫn, hỗ trợ huyện thực hiện hoàn thành tiêu chí giáo dục. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 
thương, Liên minh Hợp tác xã: Tập trung hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện 

phát triển, hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã; hỗ trợ liên kết đầu ra cho sản 
phẩm. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
tỉnh: Phối hợp Ban Chỉ đạo huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, phân 

bổ kinh phí hàng năm để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ huyện 

xây dựng nhà máy xử lý rác; hỗ trợ xây dựng các hố chứa chất thải rắn (chai, lọ 
thuốc bảo vệ thực vật), đảm bảo huyện đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định. 

- Sở Công thương: hỗ trợ huyện trong công tác rà soát, đánh giá hệ thống 
điện đạt chuẩn và hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; phối hợp mời gọi doanh 
nghiệp đầu tư cải tạo, khai thác các chợ trên địa bàn huyện.  

2. Nhu cầu kinh phí:  

Dự kiến nhu cầu kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 188,6 tỷ đồng (chỉ khái 

toán đối với tiêu chí về cơ sở hạ tầng). Trong đó:  
- Nhu cầu kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới là 45,4 tỷ đồng.  

- Nhu cầu kinh phí xây dựng huyện nông thôn mới là 143,2 tỷ đồng. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Trà Cú 09 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới huyện, báo cáo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh nắm./. 

  
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TT. HU (b/cáo);                                                                
- Thành viên BCĐ huyện;                                                
- BCĐ các xã (th/hiện); 
- Lưu: NTM. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Huỳnh Văn Nghị 
                                                                                     

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-09T12:31:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-10-09T13:48:27+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




