
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/BC-UBND Trà Cú, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, 
công nhận xã Ngọc Biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021  

____________ 
 

 
Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

                (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình trự , thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 
công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài long của người dân về kết 
quả xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2018 – 2020;  

Qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Biên về việc thực hiện 

các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, Ủy ban nhân dân 
huyện Trà Cú tổ chức lấy ý kiến kết quả thực hiện 20 tiêu chí xã Ngọc Biên đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021, cụ thể sau: 

I. Ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao 

1. Ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện: 

- Hình thức tham gia ý kiến: Trực tiếp. 

Qua tổ chức lấy ý kiến của người dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện Trà Cú và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thống 

nhất xã Ngọc Biên hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 
2021, đạt 100%. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm, thực 

hiện như:  
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+ Một số loại hàng hóa do nông dân sản xuất chưa được tập trung theo mùa 
vụ, giá đầu ra chưa ổn định, giá vật tư nông nghiệp tăng cao. 

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 người dân không đi lao động được, 
từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình thu nhập và cuộc sống của người dân. 

+ Hiện nay trên địa bàn ấp vẫn còn hộ nghèo. 

2. Ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện:  

- Hình thức tham gia ý kiến: Trực tiếp. 

Có 14/14 xã thống nhất với kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về 
việc thực hiện 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Ngọc Biên, huyện Trà 

Cú. 

- Đề xuất, kiến nghị: Không. 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện: 

a. Hình thức tham gia ý kiến: Trực tiếp tại hộ gia đình. 

- Đối với xã Ngọc Biên: Thực hiện tại 07/07 ấp. 

+ Tổng số hộ dân: 2.367 hộ. 

+ Tổng số hộ tham gia ý kiến: 1.520/2.367 hộ, chiếm 64,2% so tổng số hộ 
dân.  

- Kết quả lấy ý kiến: Số hộ hài lòng 1.520 hộ, đạt 100%. 

- Đối với các xã trên địa bàn huyện, đạt 100%. 

b. Đề xuất, kiến nghị:  

- Tiếp tục hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã, nhằm 
nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người dân nhất là trong hỗ trợ phát 

triển sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

- Cần xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất 

hàng hóa tập trung nhằm tạo đầu ra cho nông sản. 

- Tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhất là hỗ trợ xây dựng mô 

hình sản xuất công nghệ cao. 

- Thống nhất cao với kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã 

Ngọc Biên. 

II. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện 

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức 
chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện trong quá trình thực hiện các tiêu 

chí xây dựng xã Ngọc Biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; đồng thời 
nghiêm túc tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và giải trình làm rõ thêm một số vấn 
đề có liên quan. 

Trên đây là báo cáo tổng ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị 
xét, công nhận xã Ngọc Biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, Ủy ban 
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nhân dân huyện báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn) tỉnh nắm./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HU; TT. HĐND huyện; 
- CT, Các PCT.UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH.sơn 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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