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BÁO CÁO
Kết quả rà soát tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao,
huyện nông thôn mới và nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2025
Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện Công văn số 55/VPĐP-NTM ngày 30/03/2022 của Văn phòng
Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Trị về việc rà soát hiện trạng Bộ tiêu chí
quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, UBND
huyện báo cáo kết quả như sau:
I. VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT BỘ TIÊU CHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
Số xã có tiêu chí đạt: Giao thông 12/15 xã; thủy lợi 14/15 xã; trường học
9/15 xã; CSVCVH 12/15; CSHT thương mại nông thôn 14/15; lao động 12/15;
TCSX và Phát triển kinh tế nông thôn 6/15; y tế 10/15; môi trường và an toàn
thực phẩm 9/15.
- Số tiêu chí đạt 248/285 tiêu chí (37 tiêu chí chưa đạt)
- Số xã đạt 19 tiêu chí: 2 xã (Hải Thượng, Hải Ba); xã đạt 18 tiêu chí 2 xã
(Hải Định, Hải Lâm); có 3 xã dưới 16 tiêu chí.
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục1)
2. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
- Số xã có tiêu chí đạt: Giao thông: 2/5 xã; Giáo dục: 01/5 xã; CSHT
thương mại NT: 4/5 xã; Thông tin và Truyền thông 2/5 xã; Nghèo đa chiều 4/5
xã; lao động 2/5 xã; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 0/5 xã; Y tế 1/5 xã;
Tiếp cận pháp luật 4/5; Môi trường 1/5 xã; Chất lượng môi trường sống 4/5 xã.
- Số chỉ tiêu đạt 65/95 chỉ tiêu; chỉ tiêu chưa đạt 30 chỉ tiêu.
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục 2)
3. Đối với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới
- Số tiêu chí đạt 3/9 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và PCTT);
Tiêu chí số 4 (Điện); Tiêu chí số 9 (Hệ thống chính trị - An ninh trật tự và HCC).
- Số chỉ tiêu đạt 21/36 chỉ tiêu; 15 chỉ tiêu chưa đạt.
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục 9)
II. NHU CẦU NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ
1. Đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (Hải An)
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục 3)

2

2. Xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2023-2024: 44.151
triệu đồng
- Xã Hải Phú: 2.400 triệu đồng.
- Xã Hải Dương: 10.250 triệu đồng.
- Xã Hải Phong: 23.431 triệu đồng.
- Xã Hải Hưng: 8.070 triệu đồng.
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục 4)
3. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 306.294,64 triệu đồng
- Tỉnh: 106.217,64 triệu đồng.
- Huyện: 48.067 triệu đồng.
- Vốn khác (lồng ghép các chương trình, dự án, xã hội hóa: 152.010 triệu đồng).
(Chi tiết kèm theo biểu phụ lục 8)
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kính đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh quan tâm, kịp thời
thống nhất danh mục, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn địa
phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng huyện NTM để đảm bảo
tiến độ xây dựng đạt chuẩn vào năm 2023./.
Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT tỉnh (b/c);
- TT BCĐ NTM huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, NN&PTNT, KT&HT,
GD&ĐT, TN&MT;
- VPĐP XD NTM huyện;
- Lưu: VT, VPĐP.
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