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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành Chương trình 

2. Công tác tuyên truyền – tập huấn 

3. Thực hiện phong trào thi đua XDNTM 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

- Kết quả thực hiện tính đến hết tháng 3/2021, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu 

đến năm 2021. 

( Chi tiết phụ lục 01) 

- Tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021? (Cụ thể tình hình 

thực hiện từng xã, những tiêu chí đạt và chưa đạt, nội dung chưa đạt, thời gian sẽ hoàn 

thành?), giải pháp, kiến nghị (nếu có)? 

- Kết quả thực thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản tác động đến đời sống sinh hoạt và sản 

xuất của người dân nông thôn tính đến tháng 3/2021 và ước đến hết năm 2021(chi tiết phụ 

lục 6: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn; 

tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch 

theo quy chuẩn quốc gia; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn). 

2. Kết quả thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu 

- Kết quả rà soát Bộ tiêu chí  nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện (15 

tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 21/3/2018). Nêu một số 

khó khăn trong triển khai bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao (nếu có). 

 (Chi tiết phụ lục 02) 

 3. Kết quả thực hiện Khu dân cư NTM kiểu mẫu 

 - Tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chi tiết từng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu? tiến độ hoàn thành? Những khó khăn và giải pháp, kiến nghị (nếu có). 

(Chi tiết phụ lục 03) 

4. Kết quả thực hiện Vườn mẫu nông thôn mới 

  - Tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chi tiết từng vườn mẫu? tiến độ hoàn 

thành? Những khó khăn và giải pháp, kiến nghị (nếu có). 

(Chi tiết phụ lục 04) 

5. Kết quả triển khai đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2019 – 2020 tỉnh Phú Yên (11 thôn trên địa bàn Tx Sông Cầu và 01 thôn huyện 

Đông Hòa). 

- Tiến độ triển khai thực hiện. 

6. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 



- Tình hình phân bổ, sử dụng và giải ngân nguồn lực thực hiện trong năm 

2020. 

- Đánh giá chung về công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực; những 

thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân. 

(Chi tiết phụ lục 05) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt đã đạt được 

2. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế nguyên nhân. 

- Khó khăn, hạn chế 

- Nguyên nhân 

IV. Phương hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2021. 

 Chỉ tiêu sẽ hoàn thành, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ 

của địa phương 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 
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