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Ylv l|y y t<i6" tham gia viro du thdo 86o c6o

k6t qui thAm tra h6 so dC nghi x6t, c6ng nhfn
dlt chuAn ndng thdn m6i cho 04 huyQn Ti6n
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NiiU
Dqc l4p - TU do - Hanh Phtic

Hai Phdng, ngdy'l't thdng 12 ndm 2020

Kinh gui: Uj'ban nh6n d6n thdnh Ph6

Cdn cri euy6t dinh sO 34771QD-UBND ngay fillll2020 cria Uy ban nh6n

ddn thdnh phd vC viQc kiQn todn Doirn ThAm tra huyQn dpt chuAn n6ng th6n mdi

tr6n dia bdn thdnh pfrO Hai Phdng giai dopn 2017 - 2020;

D6n ngiy l7ll2l2o20, Eodn ThAm tra thirnh pnO Aa t6 chric thAm tra k6t

quir xdy dUng n6ng th6n mdi cua 04 huyQn Ti6n Ldng, Ki6n Thuy, An Ducrng,

Thuli Nguy6n; trong d6: huyQn An Ducrng thim tra ngiry 04112.2020; huyQn Ki6n

Thuy thAm tra nghy 0911212020; huyQn Ti6n Ldng thAm tra ngiry 1411212020;

huyQn Thuj'Nguy€n thAm tra ngdy 1511212020.

Tr€n co sd f ki6n thAm tra oLa c6c Sd, ngdnh thdnh ph5, VAn phdng DiAu

pht5i n6ng th6n m6i thinh ph6 dU th6o b6o c6o thAm tra k6t qu6 x6y dUng n6ng

thon m6i clula 04 huyQn Ti6n L6ng, Ki6n Thuy, An Duong, Thuy Nguy€n (gtti kOm

theo 04 dqr thdo Bdo cdo thdm tra);

Cdn cf Quytit dinh s6 254O1QE-TTg ngey 3011212016 cua Thu tudng

chinh phri v6 viQc ban hinh Quy dinh, didu kiQn, trinh tg, thu tpc, h6 so x6t, c6ng
,l

nnan va cong oo dia phuong dat chuAn n6ng th6n mdi; dfa phucrng hodn thdnh

nhiQm vp xdy dWng n6ng th6n m6i giai do4n 2016-2020, Vdn phong OiAu ph6i

ndng rh6n m6i thdnh ptrO t<inn dA nghi Uj'ban nhAn dAn thdnh ph6 c6 vdn b6n l6y
,, .A
y 111en rnam gra viro dp thAo 86o c6o ktit qui thAm tra h6 scv dA ngh!x6t, c6ng nh0n

d4t chuAn n6ng th6n m6i cho 04 huyQn Ti6n Ldng, An Du<rng, Ki6n Thuy, Thuj'

Nguy6n nim2020; cU th6: ,' l'

1. Da nghi Ui' ban M{t trQn T6 q,r6. ViQt Nam thanh ph6, Lien dodn tho

d6ng thenh pnO, Hgi Li6n hiQp Php nir thdnh ph6, HOi N6ng d6n thinh ptiO, nqi

Cfru Chi6n binh thdnh phO, thanh doirn H6i Phong, Uy ban nh6n ddn cic huyQn

tham eiai, kitin dg th6o 86o c6o k6t quA thAm tra h6 so, xdt, c6ng nhan c14t chuAn



n6ng th6n m6i cua 04 huyQn Ti6n Ldng,Kien Thuy, An Du<yng, Thuy Nguyen

(co vdn bdn tham gia y kidn riAng cho t*ng huy€n); trong d6:

- Vdn bon tho* gtai kidn cila (Jy ban Mdt trqn T6 qttdc Vi€t l{am thdnh pho

vd cdc t6 chrt.c chinh tri - xd noi tnani pha ddm bao cdc nQi dung.' (1) Vai tro, k5t

qui tham gia thlrc hiOn Chucrng trinh MTQG x6y dqng 
"9"9 

t19i m6i cua t6 chirc

trongx6ydpgn6ngth6nm6itr6nd|abdnhuyQn;(2)D6nhgi6k6tlYa*aI?T*
n6ng th6n m6i cta huyQn trong 10 n6m qua; (3) Chi 16 nhirng t6n tai' h?n ch6 can

khic phuc; (a) Khing dinh 16 quan diom d6ng i,hay kh6ng d6ng y da nghi x6t,

c6ng nh0n huyQn dat chu6n n6ng th6n m6i'

- Vdn bdn tham gta i kidn cila cdc huyQndg nghi c6 f ki6n tham gia cp tC d6]

v6i k5t qui x6y dUng n6ng th6n m6i cua huyQn OC ngft xdt, c6ng nh6n dat chvhn (kdt

qud n6i bqt vd lrqrllrA, in tqi);l.hEng dinh 16 quan di6m d6ng !'hay kh6ng d6ng y

dC nghix6t, cOng nhQn huyQn d4t chuAn n6ng th6n m6i'

C6cv6nb6nthameiai,kitinguiv6VsnphdngDi0uph6in6ngth6nm6ithanh
pr.r6 6ii s, Chiatt Hoa, Krdn Ar, Hdi Phdng; Email; varuphongdieuphoihp@gmail'com)

trtrfc ngiy 23t12t2020 d6 t6ng hgp, b5o c[olJyban nh6n dan thinh pho'

2. Giaovdn phdng uy ban nhan d6n thinh ph6 chi d?o dSng t6i th6ng 
lit 

tl? 
=

c6ng th6ng tin diQn tt thanh pno ae 6v !,ki6n tham gia cira nh6n d6n, thoi gian b6t gsi"

clAu tu ngay Dll2l2020 d6n h6t ngdy 2lll2l2L20 (nQi dung ddng tai g{ri kim theo) 
'*O**\qii

3. Giao Ddi ph6t thanh vd rruyan hinh H6i phdng thuc hiQn dqg tin 03 lallpH0i/ii

tr6n s6ng ph6t thanh vh truy6n hinh thanh phO AC thong b6o,l6y;i.kien *l f:t:*@
;r. our;lret h ph6; thoi giu* bat dAu tu ngdy tgll2l2o20 den h6t ngdy 211121202fr

(nQi d,ng phdt s6ng gwi kDm theo).Htlt thoi gian ph6t s6ng, dA nghi Dei Ph6t thanh
, ,A ,i

vdn b6n x6c nhQn d6ng tin tren s6ng ph6t thanh vir truyan hinh thenh 
ph6 gui v6

v6n phdng Diau ph6i nang th6n m6i thanh pt'n 6a s, chiau Hoa, Ki'an An' Hiti Phdng,

Email; vanphongdieuphoihp@gmail.com) trudc ngiy 23ll2na20 d6 t6ng hqp' b6o

c6o Uj'ban nhAn ddn thdnh Ph6'

(gLfikdmtheodwthdoVdnbdncilaUBNDthdnhph6)

Vdn phdng Di6u ph6i n6ng th6n m6i thanh ptrO tcinn dA nghi Uli ban nh6n d6n

thdnh ph6 xem xdt, chi daol@
Noi nhQn:

- Nhu tr€n;

- LrLu:VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 

V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo 

Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

cho 04 huyện Tiên Lãng, An Dương, 

Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên năm 2020 

Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam; Liên đoàn lao động; Thành đoàn; Hội nông dân; Hội liên 

hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, 

Kiến Thuỵ, An Dương, Thuỷ Nguyên; 

 

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 tự, 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. 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tại Công văn 

số 51/VPĐP-THHC ngày 17/12/2020 (gửi kèm theo), 

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn lao động 

thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu Chiến 

binh thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân các huyện tham gia ý kiến 

dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của 

04 huyện Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, An Dương, Thuỷ Nguyên. Đề cương báo cáo theo 

đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tại Công văn số 

51/VPĐP-THHC ngày 17/12/2020 (các tổ chức, cơ quan, đơn vị có văn bản tham 

gia ý kiến riêng cho từng huyện).  

2. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo đăng tải thông tin trên 

Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến tham gia của nhân dân, thời gian bắt 

đầu từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 21/12/2020. Nội dung đăng tải theo đề nghị 

DỰ THẢO 



của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tại Công văn số 51/VPĐP-THHC 

ngày 17/12/2020. 

3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thực hiện đăng tin 03 lần 

trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố để thông báo, lấy ý kiến nhân dân trên 

địa bàn thành phố; thời gian: bắt đầu từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 21/12/2020. 

Nội dung phát sóng theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố 

tại Công văn số 51/VPĐP-THHC ngày 17/12/2020.  

4. Các văn bản tham gia ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Uỷ ban nhân dân các huyện, 

văn bản xác nhận đăng tin trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới thành phố (số 5, Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng; Email: 

vanphongdieuphoihp@gmail.com) trước ngày 23/12/2020 để tổng hợp, hoàn 

thiện báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn 

vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VPTU; 

- VPĐP NTM TP; 

- UBND các huyện: Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, 

An Dương, Thuỷ Nguyên; 

- CPVP; 

- Phòng: NNTNMT, KTGS&TĐKT TP; 

- CV: NN; 

- Lưu: VT. 
 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phạm Hưng Hùng 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Tiên Lãng năm 2020 

(Phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố) 

 

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 tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBNB thành phố thông báo 

kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới 

của huyện Tiên Lãng như sau: 

1. Thành phần Hồ sơ: Đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM: Có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. 

3. Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện: Đạt 9/9 tiêu chí 

(chi tiết Biểu tổng hợp gửi kèm). 

4. Về nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay huyện không còn nợ đọng xây dựng 

cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Ý kiến tham gia:  

 .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Kết luận (Đánh dấu X vào ô tương ứng):  

 Đồng ý   Không đồng ý 

 (Ý kiến tham gia trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố hoặc gửi 

văn bản tham gia về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, số 

5, Phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng). 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT TP; 

- Đài PT&TH Hải Phòng; 

- VPĐP NTM TP; 

- Lưu: VT. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới 

huyện Tiên Lãng năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Tiên Lãng năm 2020) 

 
 

TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

Kết quả tự 

đánh giá của 

huyện 

Kết quả thẩm 

tra của Sở, 

ngành 

1 
Quy 

hoạch 

Có quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn huyện được phê duyệt Đạt Đạt   Đạt  

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã 

Đạt Đạt   Đạt   

2.2. Tỷ lệ km đường huyện 

đạt chuẩn theo quy hoạch 
100% Đạt  Đạt  

3 
Thủy 

lợi 

Hệ thống thủy lợi liên xã 

đồng bộ với hệ thống thủy 

lợi các xã theo quy hoạch 

Đạt  Đạt Đạt  

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng 

bộ với hệ thống điện các xã 

theo quy hoạch, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của cả hệ thống 

Đạt Đạt  Đạt  

5 

Y tế - 

Văn 

hóa - 

Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu 

chuẩn bệnh viện hạng 3;  

Trung tâm y tế huyện đạt 

chuẩn quốc gia 

Đạt Đạt  Đạt  

5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có các 

hoạt động văn hóa - thể thao 

phù hợp kết nối với các xã có 

hiệu quả 

Đạt  Đạt Đạt  

5.3. Tỷ lệ trường Trung học 

phổ thông đạt chuẩn 
≥ 60% Đạt Đạt 

6 
Sản 

xuất 

Hình thành vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập 

trung; hoặc có mô hình sản 

xuất theo chuỗi giá trị, tổ 

chức liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ các sản phẩm chủ lực 

của huyện 

Đạt Đạt  Đạt  



7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử 

lý chất thải rắn trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chuẩn 

Đạt  Đạt Đạt  

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, 

dịch vụ (công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi, chế biến 

lương thực - thực phẩm) thực 

hiện đúng các quy định về bảo 

vệ môi trường 

100% Đạt  Đạt  

8 

An 

ninh, 

trật tự 

XH 

Đảm bảo an toàn an ninh, 

trật tự xã hội 
Đạt Đạt   Đạt 

9 

Chỉ 

đạo xây 

dựng 

NTM 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cấp 

huyện được kiện toàn tổ 

chức và hoạt động đúng quy 

định 

Đạt Đạt   Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối 

Chương trình nông thôn mới 

cấp huyện được tổ chức và 

hoạt động đúng quy định 

Đạt Đạt  Đạt  

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Kiến Thuỵ năm 2020 

(Phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố) 

 

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 tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBNB thành phố thông báo 

kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới 

của huyện Kiến Thuỵ như sau: 

1. Thành phần Hồ sơ: Đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM: Có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. 

3. Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện: Đạt 9/9 tiêu chí 

(chi tiết Biểu tổng hợp gửi kèm). 

4. Về nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay huyện không còn nợ đọng xây dựng 

cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Ý kiến tham gia:  

 .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Kết luận (Đánh dấu X vào ô tương ứng):  

 Đồng ý   Không đồng ý 

 (Ý kiến tham gia trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố hoặc gửi 

văn bản tham gia về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, số 

5, Phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng). 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT TP; 

- Đài PT&TH Hải Phòng; 

- VPĐP NTM TP; 

- Lưu: VT. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới 

huyện Kiến Thuỵ năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Kiến Thuỵ năm 2020) 

 
 

TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

Kết quả tự 

đánh giá của 

huyện 

Kết quả thẩm 

tra của Sở, 

ngành 

1 
Quy 

hoạch 

Có quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn huyện được phê duyệt Đạt Đạt   Đạt  

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã 

Đạt Đạt   Đạt   

2.2. Tỷ lệ km đường huyện 

đạt chuẩn theo quy hoạch 
100% Đạt  Đạt  

3 
Thủy 

lợi 

Hệ thống thủy lợi liên xã 

đồng bộ với hệ thống thủy 

lợi các xã theo quy hoạch 

Đạt  Đạt Đạt  

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng 

bộ với hệ thống điện các xã 

theo quy hoạch, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của cả hệ thống 

Đạt Đạt  Đạt  

5 

Y tế - 

Văn 

hóa - 

Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu 

chuẩn bệnh viện hạng 3;  

Trung tâm y tế huyện đạt 

chuẩn quốc gia 

Đạt Đạt  Đạt  

5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có các 

hoạt động văn hóa - thể thao 

phù hợp kết nối với các xã có 

hiệu quả 

Đạt  Đạt Đạt  

5.3. Tỷ lệ trường Trung học 

phổ thông đạt chuẩn 
≥ 60% Đạt Đạt 

6 
Sản 

xuất 

Hình thành vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập 

trung; hoặc có mô hình sản 

xuất theo chuỗi giá trị, tổ 

chức liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ các sản phẩm chủ lực 

của huyện 

Đạt Đạt  Đạt  



7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử 

lý chất thải rắn trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chuẩn 

Đạt  Đạt Đạt  

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, 

dịch vụ (công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi, chế biến 

lương thực - thực phẩm) thực 

hiện đúng các quy định về bảo 

vệ môi trường 

100% Đạt  Đạt  

8 

An 

ninh, 

trật tự 

XH 

Đảm bảo an toàn an ninh, 

trật tự xã hội 
Đạt Đạt   Đạt 

9 

Chỉ 

đạo xây 

dựng 

NTM 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cấp 

huyện được kiện toàn tổ 

chức và hoạt động đúng quy 

định 

Đạt Đạt   Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối 

Chương trình nông thôn mới 

cấp huyện được tổ chức và 

hoạt động đúng quy định 

Đạt Đạt  Đạt  

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện An Dương năm 2020 

(Phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố) 

 

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 tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBNB thành phố thông báo 

kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới 

của huyện An Dương như sau: 

1. Thành phần Hồ sơ: Đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM: Có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. 

3. Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện: Đạt 9/9 tiêu chí 

(chi tiết Biểu tổng hợp gửi kèm). 

4. Về nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay huyện không còn nợ đọng xây dựng 

cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Ý kiến tham gia:  

 .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Kết luận (Đánh dấu X vào ô tương ứng):  

 Đồng ý   Không đồng ý 

 (Ý kiến tham gia trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố hoặc gửi 

văn bản tham gia về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, số 

5, Phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng). 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT TP; 

- Đài PT&TH Hải Phòng; 

- VPĐP NTM TP; 

- Lưu: VT. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới 

huyện An Dương năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện An Dương năm 2020) 

 
 

TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

Kết quả tự 

đánh giá của 

huyện 

Kết quả thẩm 

tra của Sở, 

ngành 

1 
Quy 

hoạch 

Có quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn huyện được phê duyệt Đạt Đạt   Đạt  

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã 

Đạt Đạt   Đạt   

2.2. Tỷ lệ km đường huyện 

đạt chuẩn theo quy hoạch 
100% Đạt  Đạt  

3 
Thủy 

lợi 

Hệ thống thủy lợi liên xã 

đồng bộ với hệ thống thủy 

lợi các xã theo quy hoạch 

Đạt  Đạt Đạt  

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng 

bộ với hệ thống điện các xã 

theo quy hoạch, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của cả hệ thống 

Đạt Đạt  Đạt  

5 

Y tế - 

Văn 

hóa - 

Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu 

chuẩn bệnh viện hạng 3;  

Trung tâm y tế huyện đạt 

chuẩn quốc gia 

Đạt Đạt  Đạt  

5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có các 

hoạt động văn hóa - thể thao 

phù hợp kết nối với các xã có 

hiệu quả 

Đạt  Đạt Đạt  

5.3. Tỷ lệ trường Trung học 

phổ thông đạt chuẩn 
≥ 60% Đạt Đạt 

6 
Sản 

xuất 

Hình thành vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập 

trung; hoặc có mô hình sản 

xuất theo chuỗi giá trị, tổ 

chức liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ các sản phẩm chủ lực 

của huyện 

Đạt Đạt  Đạt  



7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử 

lý chất thải rắn trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chuẩn 

Đạt  Đạt Đạt  

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, 

dịch vụ (công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi, chế biến 

lương thực - thực phẩm) thực 

hiện đúng các quy định về bảo 

vệ môi trường 

100% Đạt  Đạt  

8 

An 

ninh, 

trật tự 

XH 

Đảm bảo an toàn an ninh, 

trật tự xã hội 
Đạt Đạt   Đạt 

9 

Chỉ 

đạo xây 

dựng 

NTM 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cấp 

huyện được kiện toàn tổ 

chức và hoạt động đúng quy 

định 

Đạt Đạt   Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối 

Chương trình nông thôn mới 

cấp huyện được tổ chức và 

hoạt động đúng quy định 

Đạt Đạt  Đạt  

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Thuỷ Nguyên năm 2020 

(Phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố) 

 

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 tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBNB thành phố thông báo 

kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới 

của huyện Thuỷ Nguyên như sau: 

1. Thành phần Hồ sơ: Đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM: Có 35/35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. 

3. Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện: Đạt 9/9 tiêu chí 

(chi tiết Biểu tổng hợp gửi kèm). 

4. Về nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay huyện không còn nợ đọng xây dựng 

cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Ý kiến tham gia:  

 .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Kết luận (Đánh dấu X vào ô tương ứng):  

 Đồng ý   Không đồng ý 

 (Ý kiến tham gia trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố hoặc gửi 

văn bản tham gia về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, số 

5, Phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng). 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT TP; 

- Đài PT&TH Hải Phòng; 

- VPĐP NTM TP; 

- Lưu: VT. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới 

huyện Tiên Lãng năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới cho huyện Tiên Lãng năm 2020) 

 
 

TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

Kết quả tự 

đánh giá của 

huyện 

Kết quả thẩm 

tra của Sở, 

ngành 

1 
Quy 

hoạch 

Có quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn huyện được phê duyệt Đạt Đạt   Đạt  

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã 

Đạt Đạt   Đạt   

2.2. Tỷ lệ km đường huyện 

đạt chuẩn theo quy hoạch 
100% Đạt  Đạt  

3 
Thủy 

lợi 

Hệ thống thủy lợi liên xã 

đồng bộ với hệ thống thủy 

lợi các xã theo quy hoạch 

Đạt  Đạt Đạt  

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng 

bộ với hệ thống điện các xã 

theo quy hoạch, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của cả hệ thống 

Đạt Đạt  Đạt  

5 

Y tế - 

Văn 

hóa - 

Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu 

chuẩn bệnh viện hạng 3;  

Trung tâm y tế huyện đạt 

chuẩn quốc gia 

Đạt Đạt  Đạt  

5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có các 

hoạt động văn hóa - thể thao 

phù hợp kết nối với các xã có 

hiệu quả 

Đạt  Đạt Đạt  

5.3. Tỷ lệ trường Trung học 

phổ thông đạt chuẩn 
≥ 60% Đạt Đạt 

6 
Sản 

xuất 

Hình thành vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập 

trung; hoặc có mô hình sản 

xuất theo chuỗi giá trị, tổ 

chức liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ các sản phẩm chủ lực 

của huyện 

Đạt Đạt  Đạt  



7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử 

lý chất thải rắn trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chuẩn 

Đạt  Đạt Đạt  

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, 

dịch vụ (công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi, chế biến 

lương thực - thực phẩm) thực 

hiện đúng các quy định về bảo 

vệ môi trường 

100% Đạt  Đạt  

8 

An 

ninh, 

trật tự 

XH 

Đảm bảo an toàn an ninh, 

trật tự xã hội 
Đạt Đạt   Đạt 

9 

Chỉ 

đạo xây 

dựng 

NTM 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cấp 

huyện được kiện toàn tổ 

chức và hoạt động đúng quy 

định 

Đạt Đạt   Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối 

Chương trình nông thôn mới 

cấp huyện được tổ chức và 

hoạt động đúng quy định 

Đạt Đạt  Đạt  

 

 



           

NỘI DUNG CÔNG BỐ TRÊN ĐÀI PT&TH HẢI PHÒNG 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020 
 (Phục vụ thông báo trên Đài PT&TH Hải Phòng) 

 

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Thông báo đến toàn thể cán bộ, Đảng 

viên và nhân dân toàn thành phố biết và tham gia ý kiến về việc xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với 04 huyện đủ điều kiện đề nghị 

xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: huyện Tiên Lãng, huyện Kiến Thuỵ, 

huyện An Dương, huyện Thuỷ Nguyên. 

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố 

(haiphong.gov.vn)./. 
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