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Quang Khải, ngày    tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tháng 9 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1234/UBND-VPĐP ngày 08/12/2020 của Uỷ ban 
nhân dân huyện Tứ Kỳ về về việc Rà soát tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM 
kiểu mẫu năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã Quang Khải báo cáo rà soát các tiêu chí 
xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Các tiêu chí đã đạt
Xã Quang Khải đã đạt được 17/19: 
Tiêu chí số 1: Quy hoạch; tiêu chí số 3: Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; 

tiêu chí số 4: Điện; tiêu chí số 5: Giáo dục; tiêu chí số 6: Văn hoá; tiêu chí số 7: 
Cơ sở hạ tầng, thương mại nông thôn; tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; 
tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10: Thu nhập; tiêu chí số 11: Nghèo đa 
chiều; tiêu chí số 12: Lao động; tiêu chí 14: Y tế; tiêu chí số 15: Hành chính công; 
tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 17: Môi trường; tiêu chí số 18: Chất 
lượng môi trường sống; tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. 

2. Các tiêu chí chưa đạt 
Xã Quang Khải còn 02 tiêu chí chưa đạt (Tiêu chí số 2: giao thông; tiêu chí 

số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn).
- Tiêu chí giao thông chưa đạt: Tiểu mục 2.1. Tỷ lệ đường xã bảo trì hàng 

năm đảm bảo sáng – xanh – sạch và có các hạng mục cần thiết; tiểu mục 2.4. Tỷ 
lệ đường trục chính nội đồng được cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận 
chuyển hàng hoá.

Hiện xã nhà còn 1km đường (Đoạn từ Trạm bơm cũ đến cầu phao Đò Đồn), 
tuyến đường này có mặt đường rộng 3,5m, 100% có điện chiếu sáng tại các đoạn 
qua khu dân cư. Tuy nhiên, chưa có rãnh thoát nước kín qua khu dân cư. Hiện 
nay xã đang triển khai thi công mở rộng tuyến đường này đáp ứng quy chuẩn 
công trình đường giao thông cấp IV theo quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải.

Các tuyến đường trục chính nội đồng trong xã đã được cứng hoá 6,67 km. 
Tuy nhiên, các tuyến đường này đều được xây dựng từ giai đoạn trước, nên mặt 
đường từ 2 - 3m, chưa đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn chưa đạt tiểu 
mục: Tiểu mục 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương 
đương còn thời hạn; tiểu mục 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy 
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xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; Tiểu mục 13.6. Vùng nguyên liệu 
tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiêu chí giao thông
- Đường xã: Cần mở rộng và nâng cấp 01 km đường xã. Hiện xã nhà đang 

tổ chức thi công nâng cấp 01km đường này, phấn đấu hoàn thiện trong quý IV 
năm 2022. Kinh phí thực hiện: 14 tỷ đồng.

- Đối với đường trục chính nội đồng: Trong quý IV năm 2022, xã Quang 
Khải sẽ tiến hành thi công xây dựng 2,5 km đường ra khu nuôi trồng thuỷ sản 
tập trung. Đến đầu năm 2023, xã Quang Khải tiếp tục vận động nhân dân xây 
dựng thêm 1,5 km đường ra đồng (rộng trên 3,5m). Phấn đấu hoàn thiện trong 
quý II năm 2023. Kinh phí thực hiện: 20 tỷ đồng.

2.  Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
Hiện xã nhà chưa có sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm OCOP. 

Phấn đấu trong năm 2022 có sản phẩm Dưa lưới được công nhận là sản phẩm 
OCOP 3 sao theo quy định. Đồng thời, thiết lập hệ thống điện tử truy xuất nguồn 
gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ và truy xuất thông tin ở mỗi công đoạn sản xuất.

Bên cạnh đó tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại: Phấn đấu xây dựng chợ đạt 
tiêu chuẩn. Phấn đấu hoàn thiện trong năm 2023. 

Tiêu chí văn hóa: Phấn đấu xây dựng khu Trung tâm văn hoá – thể thao xã 
tại khu vực riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã.

3. Thời gian cơ bản hoàn thiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
huyện, tỉnh thẩm định: Quý I/2023.

III. KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Các tiêu chí còn thiếu của xã nhà đều là các tiêu chí cần nguồn lực lớn để 

hoàn thiện. Tuy nhiên kinh phí của xã chủ yếu trông chờ vào nguồn đấu giá quyền 
sử dụng đất. Tuy nhiên, các thủ tục để triển khai đấu giá đất còn chậm. 

Trong thời gian tới đề nghị cấp trên quan tâm hơn nữa trong việc đẩy nhanh 
tiến độ các thủ tục để đấu giá đất. Đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa 
phương để xây dựng các tiêu chí trên./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Điều phối NTM huyện Tứ Kỳ;
- BTV Đảng uỷ;
- TTHĐND, Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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