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(Dự thảo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020 

của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG, KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KT - XH HUYỆN YÊN MÔ. 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

Huyện Yên Mô được hình thành từ sớm, thời nhà Trần gọi là Mô Độ. Năm 

1977 hợp nhất 9 xã phía bắc huyện Yên Khánh với huyện Yên Mô và thị trấn Tam 

Điệp thành huyện Tam Điệp. Sau 17 năm hợp nhất, ngày 04/7/1994 Chính phủ ban 

hành Nghị định số 59/NĐ-CP về việc tách 9 xã của huyện Yên Khánh cũ về lập lại 

huyện Yên Khánh và đổi tên huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô, ngày 01/9/1994 

huyện Yên Mô chính thức được tái lập.  

Yên Mô có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều 

danh nhân văn hóa đất nước như: Ninh Tốn, Vũ Phạm Khải, Phạm Thận Duật và nhiều 

vị khoa bảng, nhà văn hóa, nhà khoa học, các tướng lĩnh đương đại. Yên Mô là một 

trong những địa phương sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lối cách mạng của 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập năm 

1929 tại làng Côi Trì, xã Yên Mỹ, đây là một trong hai chi bộ đầu tiên của tỉnh Ninh 

Bình do đồng chí Tạ Uyên, cố Bí thư xứ uỷ Nam Kỳ sáng lập. 

Yên Mô là miền quê của nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, cái nôi của nghệ 

thuật hát chèo, hát xẩm đặc sắc với giọng ca thiên bẩm của cố nghệ sỹ nhân gian Hà 

Thị Cầu. 

Huyện Yên Mô ở phía nam của tỉnh Ninh Bình, phía bắc giáp huyện Hoa 

Lư, phía đông giáp huyện Yên Khánh và Kim Sơn, phía tây giáp thành phố Tam 

Điệp, phía nam giáp huyện Nga Sơn và Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Địa hình chia 

thành 2 vùng: Đồng bằng và miền núi. Huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, 

gồm 01 thị trấn và 16 xã, trong đó có 9 xã miền núi. Dân số tính đến tháng 4/2020 

là 119.697 người, trong đó có 7.293 người theo đạo công giáo, chiếm 6,1% và 

3.978 người theo phật giáo, chiếm 3,3%. 

 Huyện Yên Mô có tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng:  

- Về đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 14.609,8 ha, trong đó có 10.042,4 ha 

đất nông nghiệp (gồm: 7.925,1 ha đất sản xuất nông nghiệp; 1.648,5 ha đất lâm nghiệp; 

452 ha thủy sản và 16,8 ha đất khác); đất phi nông nghiệp là 4.101,2 ha; đất chưa sử 

dụng 466,1 ha. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_%C4%90%E1%BB%99
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- Về khoáng sản: Có hai loại khoáng sản chính là đá vôi và đất sét. Đá vôi có 

trữ lượng nhỏ, chủ yếu để sản xuất vật liệu xây dựng dân dụng; trữ lượng đất sét thấp, 

hàm lượng sét nhỏ, dùng để sản xuất gạch, ngói. 

- Về tài nguyên du lịch và nhân văn: Trên địa bàn huyện có 2 hồ chứa nước lớn 

nhất tỉnh Ninh Bình đó là hồ Đồng Thái và hồ Yên Thắng với dung tích 16,4 triệu m
3
 

nước, chạy dọc theo dãy núi Tam Điệp với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều 

tiềm năng phát triển du lịch sinh thái; sân golf Hoàng Gia 54 lỗ hồ Yên Thắng với 

diện tích 670 ha thu hút khách trong và ngoài nước luyện tập thể thao và nghỉ dưỡng. 

Toàn huyện có 58 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 11 di tích 

lịch sử quốc gia, có khu di chỉ khảo cổ học Mán Bạc nổi tiếng, là nơi phát tích gốm 

sứ Bát Tràng ngày nay. Huyện có nhiều lễ hội truyền thống điển hình như lễ hội Báo 

bản Nộn Khê, lễ hội làng Bình Hải,... thu hút khách thập phương gần xa. Trên địa bàn 

huyện có 11 làng nghề truyền thống như: nề, mộc, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ 

nghệ, gốm sứ Bồ Bát... có đặc sản nổi tiếng nem chua Yên Mạc đã được Cục Sở hữu 

trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận, giò trứng Yên Từ, bún Khánh Dương... được tiêu 

thụ rộng rãi ở trong và ngoài tỉnh. 

Trên địa bàn huyện có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Đường sắt bắc- 

nam, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 1A, quốc lộ 12B, quốc lộ 21B kéo dài, ĐT 

480B, ĐT 480C, ĐT 477 chạy qua địa bàn nhiều xã. Giao thông đường thủy gồm các 

tuyến: sông Vạc, sông Ghềnh, sông Trinh Nữ, sông Bút, kênh Nhà Lê, trong đó tuyến 

sông Vạc và kênh nhà Lê là 2 tuyến sông có lưu lượng tàu thuyền qua lại nhiều, là 

tuyến giao thông đường thủy quan trọng của huyện và các huyện lân cận. Hệ thống 

giao thông liên huyện, liên xã đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn, đảm bảo 

kết nối, giao thương thuận tiện, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ của các thành phần kinh tế.  

Trong những năm gần đây, huyện Yên Mô  có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 

mạnh; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường; sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hàng hóa phát triển, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác tăng cao; phong 

trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực, 

diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã 

hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt được những 

kết quả nổi bật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được 

nâng lên.  

  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt trên 1.004,7 

tỷ đồng, bình quân đạt 200,94 tỷ đồng/năm, tăng 702,7 tỷ đồng so với tổng thu ngân 

sách bình quân giai đoạn 2011-2015. Tổng chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 
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3.196,7 tỷ đồng, bình quân đạt 639,34 tỷ đồng/năm, trong đó chi đầu tư phát triển 

chiếm 29,7% tổng chi ngân sách. 

Nhân dân Yên Mô có truyền thống yêu nước, cần cù, hiếu học, anh hùng trong 

chiến đấu, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới. Với những đóng góp to lớn của Đảng bộ và 

nhân dân, ngày 10/4/2001 Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, nhân dân huyện Yên Mô; 12 xã và 02 cá nhân 

được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước đã 

phong tặng và truy tặng cho 182 Mẹ Việt Nam anh hùng.  

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được Huyện ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 

đồng bộ, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, 

được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, công sức, trí 

tuệ cùng chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh.  

2. Thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi: 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh, sự phối hợp, 

hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.  

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; sự 

tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng, tự 

nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân. 

- Trên địa bàn huyện có tuyến đường sắt, cao tốc bắc - nam, các tuyến quốc lộ, 

tỉnh lộ chạy qua nhiều xã, hệ thống sông ngòi phong phú, địa hình đa dạng. Điều kiện 

đất đai, khí hậu tương đối thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. Nguồn lao 

động dồi dào, chất lượng cao, nhân dân có truyền thống đoàn kết, cần cù, hiếu học, 

sáng tạo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, giữ vững là tiền đề 

để địa phương tập trung phát triển kinh tế-xã hội. 

b. Khó khăn:  

- Xuất phát điểm của huyện thấp, khi triển khai Chương trình xây dựng nông 

thôn mới các xã mới đạt bình quân 4,9 tiêu chí, các tiêu chí đạt được là: Hệ thống 

chính trị cơ sở, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự. Các tiêu chí chưa có xã 

nào đạt là: Qui hoạch, giao thông, thủy lợi, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo… Hệ thống điện-

đường - trường - trạm ở nông thôn lạc hậu, bất cập, thiếu thốn.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số xã có lúc, có 

việc chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên 

và nhân dân chưa đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, có tư tưởng trông chờ vào sự 

hỗ trợ của nhà nước. 

- Công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, đất đai nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất 

nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Công tác vệ sinh môi 

trường nông thôn còn hạn chế; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn 
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còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Năm 2011 tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương mới đạt 

20,3%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn đạt 67,9%; tỷ lệ xã có nhà văn hóa, sân thể thao là 

43,7%; thu nhập bình quân mới đạt 14,1 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu 

chí cũ) chiếm tới 12,49%, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác mới đạt 80,5 triệu 

đồng/năm. 

- Do chính sách thắt chặt đầu tư công, nguồn hỗ trợ của cấp trên cho chương 

trình hạn chế trong khi nguồn thu của huyện, của xã chủ yếu từ đấu giá giá trị quyền 

sử dụng đất nhưng giá trị đất thấp, tiến độ đấu giá chậm, đời sống của một bộ phận 

nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng còn khó khăn. 

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

1. Văn bản của Trung ương, của tỉnh 

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ NN và PTNT 

hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về 

việc phê duyệt Đề án số 29/ĐA-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020; 

- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh 

Bình quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Văn bản của huyện Yên Mô 

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện phê duyệt Đề 

án số 01/ĐA-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện về xây dựng nông thôn mới 

huyện Yên Mô giai đoạn 2017 - 2020; 

- Nghị quyết số 63-NQ/HU ngày 24/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Yên Mô (khóa XVII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông 

thôn mới, phấn đấu đến năm 2021 huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới;  

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 19/7/2019 của HĐND huyện Yên Mô về việc 

phê duyệt Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện về xây dựng huyện 

nông thôn mới giai đoạn 2019-2021; 

- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 03/9/2020 của UBND huyện về triển khai 

các nhiệm vụ xây dựng Huyện nông thôn mới, năm 2020. 

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

1.1. Hệ thống quản lý, giúp việc các cấp được củng cố, kiện toàn 
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Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện 

Chương trình, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ 

thống tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở. 

a) Cấp huyện: 

Năm 2011 năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình, Huyện ủy đã ban 

hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư 

Huyện ủy làm Trưởng ban. Từ năm 2012 đã kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện làm Trưởng ban, thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ 

đạo (Văn phòng Điều phối nông thôn mới) do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện 

làm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng NN&PTNT là Phó văn phòng. Ban chỉ đạo đã 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn và các tiêu chí. Khi có 

thay đổi về nhân sự, Ban chỉ đạo của huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới 

huyện đã kịp thời được kiện toàn để điều hành, duy trì các hoạt động.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện 

luôn bám sát văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các Nghị 

quyết, Kế hoạch của huyện để kịp thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong 

Ban chỉ đạo huyện phụ trách xã, các cơ quan chuyên môn phụ trách các nội dung, các 

tiêu chí của xã; tham mưu cho Ủy ban ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các 

tiêu chí nông thôn mới cấp huyện.  

 b) Cấp xã 

 Các xã đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới do 

đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Ban quản lý Chương trình xây dựng nông 

thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Thành lập Ban giám sát 

đầu tư cộng đồng, Ban phát triển các thôn, xóm và phân công cán bộ chuyên trách, 

theo dõi, tổng hợp, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn 

mới theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện. Hệ thống quản lý Chương trình 

ở cấp xã được quan tâm, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự và phân công 

cụ thể cho từng thanh viên phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí; thường xuyên kiểm 

tra, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở. 

 c) Cấp thôn, xóm 

 215/215 thôn xóm trên địa bàn các xã đều thành lập Ban phát triển và Ban 

giám sát thôn, xóm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động xây dựng 

nông thôn mới trong thôn, xóm. Tuyên truyền, động viên nhân dân hiến đất, hiến 

công, vận động con em quê hương thành đạt ở mọi miền tổ quốc ủng hộ xây dựng 

nhà văn hóa thôn, dụng cụ thể thao, làm đường giao thông, đèn chiếu sáng, trồng hoa, 

cây xanh, phát triển kinh tế... 

 1.2. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

 Để thực hiện Chương trình Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo và kịp thời ban hành các văn bản làm cơ sở để triển khai thực hiện. Giai 

đoạn 2011-2015 Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện 

đã ban hành trên 250 văn bản các loại gồm 01 Chỉ thị, 05 Nghị quyết, 04 Đề án, 11 kế 
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hoạch, 75 quyết định, 101 công văn, 46 báo cáo và nhiều văn bản khác để chỉ đạo thực 

hiện Chương trình. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã tham mưu, triển 

khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, duy trì, phối hợp các hoạt động của 

các phòng, ban phụ trách các tiêu chí; tổng hợp báo cáo, phản ánh tình hình, tiến độ 

thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của cơ sở để chỉ đạo kịp thời. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND 

các xã đã chủ động ban hành Nghị quyết, đề án, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, 

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các Ban 

phát triển thôn, xóm. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch, xây dựng Đề 

án xây dựng nông thôn mới và hàng năm ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai thực 

hiện chương trình đảm bảo sát đúng, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa 

phương.                                                                                                                            

Để hỗ trợ các xã triển khai thực hiện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban 

hành các chính sách hỗ trợ chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 như: 

Hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới và 30 triệu đồng để nâng cấp, sữa chữa nhà văn hóa 

thôn xóm; hỗ trợ 340 triệu đồng/km kiên cố hóa kênh mương; 02 triệu đồng/1 ha 

vùng chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa - cá; 01 triệu đồng/1ha 

thực hiện dồn điền đổi thửa; hỗ trợ xây dựng mô hình tiểu thủ công nghiệp, cây trồng, 

con nuôi mới.  

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã ban hành trên 350 văn bản các loại gồm 07 

Nghị quyết, 03 Đề án, 05 kế hoạch, 25 Quyết định, 60 Công văn, 37 báo cáo và nhiều 

văn bản khác để chỉ đạo thực hiện Chương trình. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 

Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 22/4/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện theo 

hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020; Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 

05/7/2016 của UBND huyện về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Yên Mô giai 

đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 06/ĐA-UBND 

ngày 28/11/2013 của UBND huyện về việc chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả 

sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/5/2017 

của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị 

quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 

của HĐND huyện về việc thông qua Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 09/6/2017 của UBND 

huyện về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, từ năm 2016 đến nay 

UBND huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ cụ thể như 

sau: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng chung (đường điện, công trình 

thủy lợi) phục vụ cho vùng chuyển đổi sản xuất diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang 

sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản và ao nổi theo Nghị quyết số 

09/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND huyện về sửa đổi một số nội dung của 

Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích 
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cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa; Hỗ trợ 35 triệu 

đồng/1 máy bơm vô ống để mở rộng diện tích lúa gieo vãi và hỗ trợ xây dựng các mô 

hình canh tác có hiệu quả kinh tế theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 

của HĐND huyện về việc thông qua Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 05/7/2016 của 

UBND huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Yên Mô giai đoạn 2016-2020; 

Hỗ trợ 100% số tiền thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân 

làm nhà ở trên địa bàn các xã (sau khi đã trừ chi phí giải phóng mặt bằng) trong năm 

về đích nông thôn mới và 01 năm liền kề tiếp theo (theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-

HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện); Hỗ trợ 500 triệu đồng/km để kiên cố 

hóa kênh mương (xây mới) cho các xã; Hỗ trợ 400 triệu đồng cho xã đạt chuẩn nông 

thôn mới; Hỗ trợ một lần 30 triệu đồng/thôn, xóm xây dựng khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu. Căn cứ vào nguồn ngân sách của huyện, hàng năm UBND huyện xem 

xét hỗ trợ một phần kinh phí để phát triển công nghiệp-TTCN và dạy nghề cho lao 

động nông thôn; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, cải tạo, chỉnh 

trang nghĩa trang nhân dân, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn... Hỗ trợ 

nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo an toàn 

thực phẩm theo nội dung các Dự án được UBND tỉnh phê duyệt. 

Giai đoạn 2019-2021: Bổ sung chính sách mới theo Nghị quyết số 10/NQ-

HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND huyện: Hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng cho 

các xã, thị trấn để hoàn thành xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang đường giao thông, 

rãnh thoát nước trong khu dân cư; Thưởng 500 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, 200 triệu đồng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 50 triệu đồng 

cho thôn, xóm được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Với chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện đã động viên nhân dân tích cực góp 

công, góp sức tham gia triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, đã khơi dậy, 

phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ 

sở, với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” trong suốt 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 

 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Đảng uỷ, 

HĐND, UBND các xã đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết lãnh đạo, Nghị quyết 

chuyên đề, Kế hoạch chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cụ thể, sát thực; chỉ đạo các 

thôn, xóm xây dựng Nghị quyết chi bộ, rà soát, bổ sung quy ước, hương ước thôn 

xóm và lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng 

ruộng; xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, trồng cây xanh, cây hoa, hệ thống 

chiếu sáng, rãnh tiêu thoát nước khu dân cư; xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và hoàn thiện các tiêu chí xóm văn hóa, gia đình văn hóa... đảm bảo dân 

chủ, công khai. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện và 

tùy tình hình thực tế của địa phương một số xã có chính sách hỗ trợ xây dựng mới, 

sửa chữa nhà văn hóa thôn, xóm từ 30-50 triệu đồng; hỗ trợ xi măng làm đường giao 

thông ngõ xóm; hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hỗ trợ đường điện; hỗ trợ giống 

cây xanh, cây bóng mát,….   



8 

 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác 

lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp ủy địa phương; UBND huyện tổ chức các 

hội nghị kiểm tra đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện và huy động nguồn lực của các 

xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới; HĐND huyện giám sát các nguồn đầu tư xây 

dựng nông thôn mới tại các xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

của huyện tích cực trong công tác giám sát, phản biện các chương trình, đề án, dự án 

xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị - xã hội các xã thực hiện hiệu quả công tác giám sát các nội dung xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, lắng nghe các ý 

kiến đề xuất, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội địa 

phương và các tầng lớp nhân dân, qua đó phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ở cơ sở. Coi trọng 

và phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, của các đoàn thể và ban công tác mặt trận các 

thôn xóm, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, ảnh hưởng của các chức sắc tôn giáo, 

dòng họ,... để huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông 

thôn mới. Các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo được cấp ủy, 

chính quyền khuyến khích, động viên, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền 

phổ biến nhân rộng; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, rút kinh nghiệm và giúp các 

đơn vị, địa phương, cơ sở khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong quá trình 

lãnh đạo và triển khai thực hiện. 

Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát đã kịp thời giải quyết những khó khăn 

vướng mắc ở cơ sở và những kiến nghị của nhân dân, đảm bảo tiến độ, kế hoạch thực 

hiện Chương trình. 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn và thi đua khen thưởng 

 2.1. Công tác truyền thông 

Ban chỉ đạo của huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền, lắp đặt các pa nô, áp phích, in ấn tờ rơi, trên hệ thống đài 

truyền thanh, trang thông tin điện tử Website huyện, bản tin nội bộ của huyện. 

Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề công xây dựng nông thôn 

mới và lồng ghép với các hội nghị, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào sinh 

hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ cơ sở để nhân dân và cán bộ biết, hưởng ứng 

tham gia thực hiện. 

Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng tới mọi 

tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp thông tin để nhân 

dân hiểu được mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thông tin- Thể thao, đài 
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truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã tăng cường công tác tuyên truyền về 

các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng nông 

thôn mới để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện. Từ năm 2011 đến nay huyện đã xây 

dựng 350 lượt chuyên mục, 6.350 tin, 157 bài tuyên truyền trên đài truyền thanh các 

cấp; tuyên truyền trực quan bằng 4.297 khẩu hiệu, 9.680 pano, áp phích, băng rôn, 

31.500 cờ đảng, cờ tổ quốc; tổ chức 145 buổi tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép 

trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, các hội, 

đoàn thể, các chương trình tập huấn; tổ chức các cuộc thi “Dân vận khéo” trong xây 

dựng nông thôn mới, Hội diễn “Phong trào quần chúng tham gia giữ gìn ANTT góp 

phần xây dựng nông thôn mới văn minh”, hội thi các câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm về 

xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

 2.2. Công tác đào tạo, tập huấn 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện luôn quan tâm công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các tổ 

chức, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối 

hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức tập huấn chuyển giao, ứng dụng công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, an toàn thực phẩm, dạy nghề, tiểu thủ công 

nghiệp, xúc tiến thương mại, tham quan học tập các mô hình, điển hình tiên tiến xây 

dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở trong và ngoài huyện để nâng cao 

nhận thức cho cán bộ và nhân dân. 

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ 

chức 1.530 hội nghị, hội thảo, hội thi cho 63.500 lượt cán bộ và người dân tham gia; 

tiếp nhận, phát hành được trên 7.000 bộ tài liệu, sách, tờ rơi các loại.  

Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình tổ chức tập 

huấn cho các đối tượng lãnh đạo xã, công chức chuyên môn, ban phát triển thôn, xóm 

về công tác xây dựng nông thôn mới cho trên 2.500 lượt người.  

2.3. Công tác thi đua, khen thưởng. 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong trào thi 

đua sâu rộng trên toàn huyện. Qua đó đã tạo nên chuyển biến tích cực từ nhận thức đến 

hành động; kịp thời khen tưởng các tập thể, cá nhân, nhất là người dân hăng hái đi đầu 

hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, phá dỡ công trình, tường rào để mở rộng 

đường giao thông, các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, giải pháp trong phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công 

tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện đã có 164 tập 

thể, 239 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện 

tặng 434 Giấy khen cho 176 tập thể và 258 cá nhân; Chủ tịch UBND xã tặng 2.104 Giấy 

khen cho 584 tập thể và 1.520 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
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 3. Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới 

3.1. Tổng kinh phí đầu tư: 5.183.941 triệu đồng, gồm: 

a. Vốn ngân sách nhà nước: 1.582.627,3 triệu đồng (chiếm 30,53%)  

- Vốn Ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 1.546.883 triệu 

đồng (chiếm 29,84%). 

Trong đó: + Ngân sách trung ương: 282.515 triệu đồng (chiếm 5,45%); 

       + Ngân sách tỉnh:            281.495,7 triệu đồng (chiếm 5,43%); 

       + Ngân sách huyện:         355.187,3 triệu đồng (chiếm 6,85%); 

      + Ngân sách xã:               627.685,1 triệu đồng (chiếm 12,11%); 

- Vốn lồng ghép từ dự án khác: 35.744,3 triệu đồng (chiếm 0,69%); 

b. Vốn tín dụng: 1.130.978,1 triệu đồng (chiếm 21,81%). 

c. Vốn huy động từ doanh nghiệp: 224.971,5 triệu đồng (chiếm 4,34%). 

d. Vốn huy động của cộng đồng dân cư: 2.209.157,3 triệu đồng (chiếm 42,62%). 

- Giá trị tiền, công lao động, hiện vật đóng góp: 607.817,5 triệu đồng (chiếm 11,73%). 

Trong đó: 

 + Đóng góp tiền mặt: 522.230,1 triệu đồng (10,07%). 

 + Đóng góp đất: 99,69 ha tương đương 65.000 triệu đồng (1,25%). 

 + Đóng góp 110.437 ngày công tương đương 29.820 triệu đồng (0,58%). 

- Dân tự bỏ vốn đầu tư SX, KD, xây dựng: 1.601.339,8 triệu đồng (chiếm 30,89%) 

 e. Vốn huy động khác (con em xa quê, các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, tài trợ,...): 

36.206,8 triệu đồng (chiếm 0,7%). 

 3.2. Quản lý sử dụng nguồn vốn 

 - Nguồn vốn do ngân sách Nhà nước đầu tư cho Chương trình xây dựng nông 

thôn mới được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, 

đúng đối tượng là nguồn lực quan trọng để đầu tư, hỗ trợ các xã thực hiện Chương 

trình. Ngân sách cấp huyện tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí 

về trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, môi trường và đầu tư 

phát triển sản xuất. 

 - Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình được tiếp nhận và thực hiện có trọng 

tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh thiết 

yếu như: Giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường... 

 - Nguồn vốn của nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo 

công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định theo đúng Pháp lệnh số 

34/2007/QH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nhân dân trực tiếp quản 

lý, quyết định đầu tư, giám sát các hạng mục đề án xây dựng nông thôn mới đã được 

phê duyệt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua các Ban phát 

triển thôn xóm và Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng 

mục đích, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình 

phúc lợi ở cơ sở, được nhân dân đồng thuận cao. 
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3.3. Tình hình thanh toán khối lượng XDCB trong xây dựng nông thôn mới 

của huyện Yên Mô 

- Tính đến hết ngày 30/9/2020, toàn huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng 607 công 

trình để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, trong đó:  

- Tổng số vốn đã đầu tư được phê duyệt là 3.465.726 triệu đồng, trong đó cấp xã là 

1.007.859 triệu đồng; cấp huyện là 2.457.867 triệu đồng.  

- Số vốn đã giải ngân đến hết ngày 30/9/2020 là 2.084.199 triệu đồng, cụ thể:  

+ Vốn ngân sách TW, tỉnh: 325.922 triệu đồng;  

+ Vốn ngân sách huyện: 351.132 triệu đồng;  

+ Vốn ngân sách xã và vốn khác: 1.407.145 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn đã bố trí giải ngân trong năm 2020 là: 298.145 triệu đồng.  

Như vậy, huyện Yên Mô thực hiện xong phương án bố trí vốn để thanh toán 

hết khối lượng XDCB đã nghiệm thu hoàn thành trong xây dựng nông thôn mới và 

không có nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới. 

IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN 

1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu 

 - Tổng số xã trên địa bàn huyện là: 16 xã. 

 - Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là: 16 xã.  

 - Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 16/16 xã, đạt 100%. 

 - Số xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là: 02 xã 

(Yên Từ và Yên Hòa). 

 - Số thôn, xóm đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là 12 thôn (thôn 

Dân Chủ và xóm Chùa, xã Yên Từ; thôn Trinh Nữ 3 và Thổ Hoàng, xã Yên Hòa; 

xóm 1, xã Khánh Thịnh; xóm 3, xã Mai Sơn; thôn Vân Thượng 1, xã Yên Thắng; 

thôn Yên Sư, xã Yên Nhân; xóm 1 Đông Yên, xã Yên Lâm; xóm 2 Phú Trì, xã Yên 

Thái; xóm 3 Hồng Phong, xã Yên Mạc và xóm Vân Mộng, xã Yên Phong). 

 Giai đoạn 2011-2016, huyện Yên Mô có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và giai đoạn 

2017-2020 có 10 xã đạt chuẩn theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Bình quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến nay cả 16/16 xã đã đánh giá lại, huyện 

đã thẩm tra, các sở, ngành chức năng của tỉnh thẩm định xác nhận đạt chuẩn theo 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định Bộ 

tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới của 16 xã. 

Thực hiện kế hoạch xây dựng Huyện nông thôn mới, UBND huyện chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị hướng dẫn các xã tổ chức rà soát, đánh giá lại các 
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tiêu chí trình Sở, ngành thẩm định và công nhận lại kết quả các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh 

Bình quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, kết quả cụ thể như sau: 

 2.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch. 

 - Kết quả thực hiện: Năm 2011 UBND huyện đã chỉ đạo 16/16 xã triển khai 

lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2011-2020; đến năm 2012 đã có 100% các xã đã được UBND huyện phê 

duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Năm 2016 có 100% xã được UBND 

huyện phê duyệt Quy hoạch sản xuất giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, các xã đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với biến 

đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Năm 2018 các xã đã hoàn thành việc rà roát, 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2018-2025, định 

hướng đến năm 2030.  

Căn cứ quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt, các xã đã tiến hành tổ 

chức cắm mốc chỉ giới theo quy hoạch, các Đồ án quy hoạch được công bố công khai 

tại các hội nghị, trên đài truyền thanh của xã. Bản đồ quy hoạch được in ấn khổ lớn 

trưng bày tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, xóm, nơi công cộng để nhân dân 

biết, thực hiện; các xã đều ban hành quy chế quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả 

quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt, các xã không có tình 

trạng vi phạm quy hoạch bị xử lý. 

 - Đánh giá: Đến hết năm 2020, có 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 1 về quy 

hoạch theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

 2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

 Từ năm 2011 đến nay, các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy 

động các nguồn lực và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đầu 

tư cải tại, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, đã làm thay đổi rõ nét về hạ tầng kinh tế-xã hội 

ở các xã: 

 a) Về Giao thông:  

Thực hiện phương châm nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân góp công, nguyên 

vật liệu, phong trào nâng cấp đường giao thông nông thôn đã được nhân dân các xã 

đồng tình thực hiện. Từ năm 2011-2020, toàn huyện đã tiếp nhận 35.504 tấn xi măng 

triển khai xây dựng, nâng cấp được 2.804 tuyến đường, với tổng chiều dài 360 km 

đường giao thông; cứng hóa 165 km đường trục chính nội đồng. Đến nay 100% số xã 

đã có đường tới trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định; 

100% số thôn, xóm có đường ngõ, xóm bằng bê tông, đường giao thông trục chính 

nội đồng cơ bản được cứng hóa đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận đáp ứng tốt yêu cầu 

sản xuất và dân sinh. Các xã đã lắp đặt 575 biển báo, chỉ dẫn giao thông; xây dựng 28 
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km rãnh thoát nước, vỉa hè; 153 km đường điện chiếu sáng; trồng 117,5 km đường 

hoa, cây xanh trên ven các trục đường. 

 Kết quả cụ thể: 

+ Đường liên xã, trục xã: Tổng chiều dài 259,351 km, tỷ lệ đường xã, đường từ 

xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm là 259,351/259,351 km (đạt 100%). 

+ Đường trục thôn, liên thôn: Tổng chiều dài 173 km, tỷ lệ đường trục thôn, 

ngõ xóm được bê tông hóa, đạt chuẩn là 173/173 km (đạt 100%). 

+ Đường ngõ xóm, tổ dân phố: Tổng chiều dài là 127 km, tỷ lệ đường ngõ xóm, 

phố được bê tông hóa, đạt chuẩn là 127/127 km (đạt 100%). 

+ Đường trục chính nội đồng: Tổng chiều dài 318,319 km, đã được cứng hóa 

đạt chuẩn theo quy định 100%. 

+ Trên địa bàn huyện có 114,53km đường đê kết hợp giao thông, trong đó có 

30,7km đã được bê tông hóa, đạt chuẩn, số còn lại đã được cứng hóa bằng vật liệu đá, 

gạch đảm bảo giao thông thuận tiện và an toàn đê điều trong mùa mưa bão. 

 - Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 2 về Giao thông theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

 b) Về thủy lợi. 

Trước đây, hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện còn lạc hậu, bất cập, chưa đáp 

ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và công tác phòng chống thiên tai, tỷ lệ kiên cố 

hóa kênh mương mới đạt 20,3%; các trạm bơm do xã, Hợp tác xã quản lý do xây 

dựng từ lâu, ít duy tu, bảo dưỡng nên bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo chủ 

động tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

Trong 10 năm qua, huyện đã triển khai xây dựng, nâng cấp 40 công trình trạm 

bơm, kiên cố hóa 24 km kênh mương. Hiện nay các HTXNN đang quản lý, vận hành 

104 trạm bơm với 129 máy, tổng công suất 222.800 m
3
/h, quản lý khai thác 209,6 km 

kênh mương nội đồng. Hệ thống công trình thủy lợi thường xuyên được đầu tư xây 

dựng, cải tạo, duy tu, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và 

dân sinh. Đến nay 100 % số xã đã đạt tiêu chí. 

Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, đến năm 2020 diện tích đất 

nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt 100% diện tích, đáp ứng yêu cầu sản 

xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 

2011-2020 toàn huyện đã xây dựng kiên cố hoá thêm được 122 tuyến kênh mương 

với chiều dài 81,4 km; tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 100%; cải tạo, nâng cấp 

40 trạm bơm; xây dựng, sửa chữa nâng cấp 3.849 cầu, cống. Công tác thủy lợi nội 

đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa, tu bổ sửa chữa, nâng cấp thương xuyên; nạo vét kênh 

mương, giải tỏa, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh hàng năm đều đạt và vượt 

chỉ tiêu kế hoạch; khối lương đào đắp từ năm 2011-2020 đạt 1.084.625 m
3
. Công 

tác tưới tiêu luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và 

phòng chống thiên tai. 
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Hàng năm, UBND các xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN, các tiểu ban ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách 

từng địa bàn cụ thể; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, đê điều; 

xây dựng phương án PCTT và TKCN; giao chỉ tiêu huy động vật tư, phương tiện, lực 

lượng phục vụ PCTT và TKCN cho các HTX, các thôn, xóm. Chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án và triển khai các nhiệm vụ PCTT và TKCN; 

tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN hàng năm để chỉ ra những những mặt tồn 

tại cần khắc phục và những bài học kinh nghiệm trong công tác PCTT- TKCN. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về các 

loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương 

án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão để các cấp chính quyền địa 

phương và người dân biết, chủ động thực hiện, giảm thiểu thấp nhất thiên tai gây ra.  

 - Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

 c) Về điện. 

- Hệ thống điện nông thôn thường xuyên được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đáp 

ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Từ năm 2011 đến nay ngành 

điện đã đầu tư nâng cấp, mở rộng, lắp đặt thêm 74 trạm biến áp; làm mới, nâng cấp 

26,348 km đường điện trung thế; 141,454 km đường điện hạ thế đảm bảo lưới điện 

vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng điện đảm bảo theo yêu cầu kĩ 

thuật của hệ thống. Kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa chủ yếu là vốn của ngành 

điện, người dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng đường thôn, ngõ xóm.  

Đến nay hệ thống điện trên địa bàn huyện bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật của 

ngành điện, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Đảm bảo 

100% số xã được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn là 34.151 hộ/35.151 hộ, đạt 100%.  

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 4 về điện theo Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới. 

d) Về trường học. 

Năm 2011, hệ thống cơ sở vật chất giáo dục của các nhà trường trên địa bàn 

huyện có tỷ lệ đạt chuẩn thấp, mới có 36/53 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 67,9% 

(10/18 trường Mầm non; 16/18 trường Tiểu học và 10/17 trường THCS). Một số 

trường còn phòng học tạm, phòng học cấp 4, việc xây dựng cơ sở vật chất chưa đồng 

bộ, thiếu các công trình phụ trợ, phòng học bộ môn..., cơ sở vật chất lạc hậu, chưa 

được quy hoạch tổng thể, nhiều trường học có diện tích đất chưa đạt theo tiêu chí 

trường chuẩn quốc gia,… 

Từ năm 2012 đến nay huyện luôn quan tâm chỉ đạo các xã đầu tư xây mới, 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cấp học. Các xã đã xây mới 

361 phòng học, 200 phòng chức năng, nhà hiệu bộ và 90 công trình phụ trợ của 53 

trường học các cấp trên địa bàn huyện. Khuôn viên các trường học được mở rộng đủ 
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diện tích, có đầy đủ sân chơi, bãi tập, nhà để xe, nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt cho 

giáo viên và học sinh; hệ thống nước sạch, hệ thống điện phục vụ hoạt động của nhà 

trường được đầu tư đồng bộ. Hầu hết các trường học đều có khuôn viên xanh - sạch - 

đẹp - an toàn; các nhà trường đều có kết nối Internet và xây dựng được Website thông 

tin hoạt động thường xuyên; phòng học, phòng bộ môn, phòng phục vụ học tập, 

phòng hành chính quản trị,… được đầu tư đủ số lượng, cơ bản có đủ trang bị để dạy 

học như máy tính, máy chiếu. Các trường Tiểu học và THCS đều xây dựng được tủ 

sách lớp học, nhiều trường Tiểu học xây dựng được thư viện thân thiện, tủ sách nhằm 

phát huy văn hóa đọc trong nhà trường. Đến nay, toàn huyện có 52/53 trường học đạt 

chuẩn quốc gia, đạt 98,1% (trường MN Yên Đồng đang khởi công xây dựng khu 

phòng học và phòng chức năng, dự kiến đạt chuẩn quốc gia trong học kì 2 năm học 

2020 - 2021):  

+ Trường Mầm non: 15/16 trường đạt chuẩn, đạt 93,8%;  

+ Trường Tiểu học: 16/16 trường đạt chuẩn, đạt 100%;  

+ Trường THCS: 16/16 trường đạt chuẩn, đạt 100%;  

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 5 về Trường học theo 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

e) Về cơ sở vật chất văn hóa. 

- Cấp ủy, chính quyền các xã đã quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng 

nhà văn hóa, khu thể thao để tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao cộng đồng; tập 

trung huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, 

phát triển các loại hình câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm, văn hóa nghệ thuật, câu lạc bộ thể 

dục dưỡng sinh, các đội văn nghệ, đội thông tin lưu động... nhằm đáp ứng nhu cầu 

sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư 

tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

- Năm 2011, toàn huyện mới chỉ có 7/16 xã (43,7%) có nhà văn hóa, sân thể 

thao; 153/215 thôn, xóm (71,1%) có nhà văn hóa, sân thể thao thôn. Đến năm 2020, 

các xã đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất văn hóa theo yêu 

cầu tiêu chí, kết quả cụ thể:  

+ Nhà văn hóa xã: Đã xây mới 12 nhà, cải tạo, nâng cấp 4 nhà văn hóa xã. 16/16 

xã có nhà văn hóa đạt chuẩn với diện tích từ 500 m
2
, được trang thiết bị như: Âm thanh, 

ánh sáng, quạt, bàn ghế, bục, tượng Bác, bục phát biểu, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 

bảng nội quy, quy định... đủ điều kiện phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, sinh hoạt 

chính trị, tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương.  

+ Công trình thể thao cấp xã: 16/16 xã (đạt 100%) có khu thể thao đang hoạt 

động đảm bảo về diện tích, các trang thiết bị phục vụ cho việc tập luyện các môn thể 

thao (bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,..) và các sự kiện thể thao tập thể của xã. 

+ Nhà văn hóa thôn, xóm: Đã xây mới, nâng cấp 118 nhà văn hóa thôn, xóm, 

với kinh phí ở mức từ 300 - 1.000 triệu đồng/01 nhà. Đến nay toàn huyện có 215/215 

(100%) thôn, xóm có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhà văn hóa 

thôn, xóm, điểm sinh hoạt cộng đồng có từ 100 chỗ ngồi trở lên, có thiết bị âm thanh, 
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ánh sáng, tủ sách, bàn ghế, bục tượng Bác, bục phát biểu, quạt và treo bảng nội quy, 

khẩu hiệu... đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng của các 

khu dân cư. 

+ Công trình thể thao cấp thôn: 215 thôn, xóm có khu thể thao, các thôn, xóm 

khác đều có địa điểm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể thao của nhân dân. 

- Đánh giá: Đến nay có 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất 

văn hóa theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

f) Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

Năm 2011 trên địa bàn huyện có 17 chợ, tuy nhiêm một số chợ có quy mô nhỏ, 

là nơi giao thương mua, bán, trao đổi các vật dụng thông thường, hàng nông sản của 

địa phương; các tiêu chí về diện tích, ki ốt, quầy hàng, mặt hàng, phòng cháy chữa 

cháy, cân đối chứng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…, không đảm bảo theo tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới. 

Từ năm 2011 đến nay, các xã đã đầu tư xây mới 08 chợ với tổng kinh phí đầu 

tư là 46,808 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 06 chợ với tổng kinh phí là 8,825 tỷ đồng. 

Toàn huyện hiện nay có 17 chợ (01 chợ hạng II và 16 chợ hạng III); các chợ đều 

được đầu tư xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình; trang bị, lắp đặt biển, tên chợ, 

nội quy, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cân đối chứng, khu vệ sinh…; các chợ đều có 

Ban quản lý tổ chức điều hành các hoạt động; bố trí bãi gửi xe đảm bảo an toàn, trật 

tự giao thông. Hệ thống chợ trên địa bàn huyện đã góp phần thúc đẩy phát triển sản 

xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho lao động nông thôn đảm bảo vệ 

sinh môi trường và văn minh thương mại. 

Đến nay, 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đã lập quy hoạch hệ 

thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ở vị trí phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu buôn 

bán trao đổi hàng hóa, tiêu thụ nông sản của nhân dân địa phương và du khách. Trên 

địa bàn huyện có 03 xã (Yên Mỹ, Yên Hòa và Yên Thái) không quy hoạch chợ truyền 

thống do đặc điểm địa lý và thói quen sinh hoạt của cộng đồng dân cư tại các chợ 

theo cụm xã nhưng các xã trên đều có các điểm bán hàng, cửa hàng thương mại đáp 

ứng nhu cầu mua sắm, trao đổi các hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh.  

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ 

tầng thương mại theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

g) Về thông tin và truyền thông. 

- Về xã có điểm phục vụ bưu chính: 16/16 (100%) số xã trên địa bàn huyện có 

điểm phục vụ bưu chính đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát của các tổ 

chức, cá nhân tại địa phương như nhận gửi bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh, 

phát hành báo chí…  

- Về xã có điểm dịch vụ viễn thông, internet: 100% số xã có hạ tầng mạng viễn 

thông, mạng internet băng thông rộng, hầu hết các gia đình đều có sử dụng mạng 

internet phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa, văn nghệ... của nhân dân. 

- Về hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: 
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+ Trước năm 2011, hệ thống truyền thanh của các xã phần lớn được có công 

suất thấp, sử dụng dây dẫn lưỡng kim nên chất lượng đường truyền và chất lượng âm 

thanh kém. Đến nay, 16/16 xã (100%) đều có Đài truyền thanh được trang bị hệ 

thống tiếp sóng 4 cấp; 100% số thôn, xóm của các xã có hệ thống loa, cụm loa ngoài 

trời hoạt động ổn định, thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền, thông tin kịp 

thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các 

thông tin về tình hình kinh tế xã hội, sản xuất, an ninh quốc phòng của địa phương. 

- Về xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 

100% số xã trong huyện có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và 

điều hành; ứng dụng phần mềm ioffice, phần mềm igate cổng dịch vụ công trực tuyến 

trong quản lý văn bản và điều hành công việc hoạt động thông suốt từ huyện đến cơ sở. 

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền 

thông theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

h) Về nhà ở dân cư.  

- Năm 2011, toàn huyện mới có 55,15% tỷ lệ hộ có nhà ở dân cư đạt tiêu chí 

của Bộ Xây dựng, nhiều địa phương trong huyện còn nhà tạm, nhà dột nát. 

- Trong những năm vừa qua, kinh tế - xã hội nông thôn có sự phát triển vượt 

bậc, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên, người dân quan tâm đầu 

tư xây mới, nâng cấp các công trình nhà ở, phụ trợ ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Huyện đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, 

vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em thành đạt xa quê chung tay, góp 

sức xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; Tuyên truyền, vận động nhân dân 

xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà ở, công trình ao, vườn, chuồng trại chăn nuôi theo tiêu 

chí “3 sạch” đảm bảo sạch sẽ, văn minh. Từ năm 2011 đến nay đã xóa bỏ được hơn 

300 nhà tạm, nhà dột nát. Đến năm 2020, tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn của Bộ 

Xây dựng là 96%, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát; 16/16 xã có tỷ 

lệ nhà ở đạt chuẩn trên 90%. 

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư theo 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân  

a) Về nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Năm 2014 toàn huyện đã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh 

trang đồng ruộng, bình quân mỗi hộ đã giảm từ 3,8 thửa xuống 1,9 thửa, diện tích đất 

ngân sách cơ bản được dồn đổi tập trung theo quy hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hầu hết diện tích sản xuất lúa đã được cơ 

giới hóa trong khâu làm đất và thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Đã triển khai 

thực hiện và mở rộng nhiều mô hình canh tác mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp 

với đất đai, khí hậu ở địa phương như: canh tác 4 vụ/năm, sản xuất chuối - cá, ao nổi, 

nuôi thỏ, ếch, chạch sụn… Dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện chuyển đổi được 

820 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất cá-lúa, ao nổi và 

trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 
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2020 ước đạt 135 triệu đồng/năm, tăng 40,6 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010. 

Hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục phát triển, đã thành lập mới 09 HTX ngành hàng 

và 20 tổ hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp. Tổ chức sáp nhập, hợp nhất 9 hợp tác 

xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả. Đến nay huyện đã có 14 

HTX NN thực hiện dịch vụ liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp với 

quy mô hàng trăm ha/năm. Các HTX đã chuyển đổi thực hiện theo Luật HTX năm 

2012 và tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả. Kết quả cụ thể từng lĩnh 

vực như sau: 

- Lĩnh vực trồng trọt:  

Sản xuất trồng trọt có bước phát triển mạnh, cơ cấu mùa vụ chuyển dịch theo 

hướng tích cực, cơ cấu giống lúa được mở rộng theo hướng tăng diện tích lúa chất 

lượng cao, lúa nếp, nhiều giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất 

thay thế các cây trồng cũ hiệu quả thấp, công nghệ cao trong sản xuất đang được các 

hộ đưa vào ứng dụng để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Trong những năm gần đây diện tích gieo trồng các cây trồng hàng năm có xu 

hướng giảm dần qua các năm (nguyên nhân chủ yếu là do giảm diện tích gieo trồng 

cây vụ đông, chỉ sản xuất vụ đông những vùng đảm bảo ăn chắc, hiệu quả, chuyển 

đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới, thu hồi đất làm 

khu công nghiệp, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất...). Năm 2020 tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm ước đạt 16.257 ha, trong đó cây lúa là 13.025 ha và 3.232 ha cây 

màu các loại. 

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 13.000 ha. Năm 2020, diện 

tích gieo cấy lúa ước đạt 13.025 ha, năng suất ước đạt 61,5 tạ/ha/vụ, sản lượng ước 

đạt 80.107 tấn. Trong vụ đông xuân duy trì 100% diện tích gieo cấy trà xuân muộn, 

từ 30-40% diện tích trà mùa sớm để giải phóng đất sớm trồng cây đông ưa ấm và từ 

60-70% diện tích gieo cấy trà mùa trung với các giống lúa chất lượng cao. Cơ cấu 

giống lúa có sự chuyển dịch mạnh theo hướng giảm dần diện tích lúa lai, tăng dần 

diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại: Năm 2020, diện tích lúa lai 

các loại chỉ chiếm 3% diện tích (giảm 47,3%); diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp 

các loại chiếm 73,6%, tăng 37,5% so với năm 2010 đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Diện tích lúa gieo trồng chủ yếu bằng phương thức gieo vãi (trên 90% diện tích), một 

số diện tích vùng sâu trũng tiến hành gieo mạ để cấy. Trong những năm tới huyện sẽ 

tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiếp thu sử dụng mạ khay, cấy máy để sản 

xuất lúa theo hướng hữu cơ. 

 Cơ giới hóa trong nông nghiệp được ứng dụng rộng rãi, đến nay 100% diện 

tích đất được làm bằng máy, các trang trại, gia trại trang bị các máy chuyên dụng, 

trên 90% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, góp phần giảm chi 

phí, nâng cao hiệu quả kinh tế.  

- Cây màu các loại: Được gieo trồng trong cả 3 vụ sản xuất chính/năm với diện 

tích gieo trồng hàng năm bình quân trên 3.000 ha. Bên cạnh các cây trồng truyền 

thống như ngô thương phẩm, lạc, khoai lang… huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị 
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trấn, các HTX NN tích cực đưa những cây trồng mới có năng suất, chất lượng, giá trị 

kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các 

Doanh nghiệp như: ngô ngọt, đậu xanh, đậu tương rau xuất khẩu, lạc đông, khoai tây, 

hành, ngải cứu, ớt xuất khẩu…; mở rộng diện tích canh tác 4 vụ/năm, sản xuất đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (sản xuất an toàn, theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn 

VietGap), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất (sử dụng nhà màn, nhà 

lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng màng nilon che phủ, phân bón hữu cơ, 

thuốc trừ sâu sinh học, thảo mộc…) để giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao giá trị thu nhập trên 

1 ha đất canh tác. Hàng năm huyện có từ 400-500 ha khoai tây, ngô ngọt, ớt, đậu 

tương rau, ngải cứu... được doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đảm 

bảo giá cả ổn định. Năm 2020 toàn huyện đã có 65 ha canh tác 4 vụ/năm cho giá trị thu 

hoạch từ 300-350 triệu đồng/ha/năm, có 38 ha sản xuất rau, quả an toàn theo quy trình 

VietGap, ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, tưới nước tiết kiệm cho giá trị thu 

nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm. Hình thành vùng sản xuất rau quả hàng hóa tập trung, 

đảm bảo an toàn thực phẩm với quy mô 145 ha ở các xã Yên Hòa, Yên Từ, Khánh 

Dương, Mai Sơn; vùng sản xuất ngô ngọt trong vụ đông, vụ xuân hè tập trung tại các 

xã Yên Phong, Yên Lâm, Yên Thái, Yên Mạc... Các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao 

cần tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới để nâng cao giá trị sản 

xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

Bình quân giá trị sản xuất 1 ha canh tác năm 2019 đạt 127,5 triệu đồng/ha/năm, 

năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm (tăng 54,3 triệu đồng/ha so với năm 2011). 

- Lĩnh vực chăn nuôi: 

Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng trang trại, gia trại, an toàn sinh học. Số 

hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng ở khu dân cư giảm trên 50% so với năm 2015. Đến nay toàn 

huyện có 33 trang trại có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng và có 301 gia trại có doanh 

thu trên 500 triệu đồng (tăng 41 gia trại) so với năm 2015.  

Đàn lợn phần lớn được nuôi tại các trang trại và gia trại theo hình thức công 

nghiệp. Đến nay có trên 95% lợn đực giống là lợn ngoại (tăng 8%), đàn lợn nái ngoại 

và 3/4 máu ngoại chiếm trên 90% tổng đàn. Hầu hết các trang trại, gia trại đều ứng 

dụng thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái nên chất lượng đàn lợn thịt ngày được cải thiện. 

Đàn bò tiếp tục được cải tạo theo hướng Zêbu hóa và cao sản (BBB), để nâng cao tầm 

vóc, năng suất, sản lượng, nhiều hộ chăn nuôi đã tăng quy mô nuôi và chuyển 21 ha 

đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Đàn gia cầm được phát 

triển chủ yếu tại các trang trại, gia trại, chủ yếu theo hướng công nghiệp, ngoài việc lựa 

chọn các giống đảm bảo chất lượng, các hộ đã tích cực phối hợp với các đơn vị để xây 

dựng các mô hình nuôi nuôi gà ri lai, gà nòi chân vàng, gà thả vườn, gà an toàn sinh 

học, gà rừng... để lựa chọn giống gà phù hợp với nhu cầu thị trường từ đó tổ chức sản 

xuất với quy mô lớn, để nâng cao hiệu quả sản xuất.  

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng vắc xin, 

tiêu độc, khử trùng, giám sát dịch bệnh… được quan tâm chỉ đạo tích cực, góp phần 
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phát triển chăn nuôi bền vững, khống chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Hàng năm 

duy trì công tác tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm 2 vụ/năm (vụ xuân hè và vụ thu 

đông) và các đợt tiêm phòng bổ sung. Môi trường chăn nuôi được cải thiện rõ rệt, hầu 

hết các trang trại, gia trại đều có hầm khí sinh học biogas để xử lý chất thải, đến nay 

toàn huyện đã có 2.300 hầm khí sinh học biogas, tăng 1.200 hầm so với năm 2015. Các 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát hoạt động theo 

quy định của Nhà nước, phần lớn các cơ sở có khu giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, 

các cơ sở cơ bản đảm bảo vệ sinh thú y trong quá trình thu gom và xử lý chất thải rắn. 

Bên cạnh chăn nuôi các đối tượng truyền thống, các hộ đã mạnh dạn đưa các 

con nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào nuôi như vịt trời, lợn rừng, lợn rừng lai, thỏ 

NewZealand.... đến nay trên địa bàn huyện đã có 16 hộ chăn nuôi vịt trời với quy mô 

trên 20 nghìn con, có 11 hộ nuôi lợn rừng và lợn rừng lai, 3 hộ nuôi thỏ NewZealand 

với quy mô 7.000 con/lứa. Các đối tượng nuôi mới sinh trưởng và phát triển tốt, phù 

hợp với điều kiện ở địa phương.  

Thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm thời điểm 01/10/2020, toàn huyện có 

705.533 con  gia súc, gia cầm, trong đó có 817 con trâu, 4.051 con bò, 26.500 con 

lợn, 1.410 con dê, 665.453 con gia cầm (tăng 71.970 con) so với năm 2010. Giá trị 

sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 

21% so với giá trị năm 2010. 

- Lĩnh vực thủy sản: 

Trong những năm qua sản xuất thủy sản phát triển mạnh, nhất là ở các xã vùng 

chiêm trũng, chuyển từ sản xuất tận dụng sang thâm canh, ứng dụng công nghệ cao 

nên năng suất, sản lượng, giá trị sản xuất thủy sản tăng cao. Dự kiến đến năm 2020 

toàn huyện có 820 ha nuôi trồng thủy sản (tăng 395,8 ha), sản lượng ước đạt 6.850 

tấn (tăng 4.235 tấn), giá trị thủy sản ước đạt 188 tỷ đồng (tăng 107,5 tỷ đồng) so với 

năm 2010. 

Các đối tượng nuôi chủ yếu là các con nuôi truyền thống như: cá trắm cỏ, trắm 

đen, chép, trôi, rô phi... nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư con nuôi thủy đặc sản như: 

chạch sụn, chạch đồng, lươn, ếch, cá quả.... cho hiệu quả kinh tế cao. 

Toàn huyện có trên 1.200 ha ruộng trũng, do đất chua xấu, sâu trũng nên hiệu 

quả sản xuất lúa thấp. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng diện tích ruộng trũng, 

HĐND huyện đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề về việc chuyển đổi đất trồng lúa 

kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các 

xã, thị trấn vận động nhân dân tích cực chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả 

sang sản xuất lúa - cá, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi thủy sản, ao nổi để nâng cao 

giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

như sử dụng máy sục khí, máy quạt nước, máy bắn thức ăn cho cá, dùng các chế 

phẩm sinh học trong xử lý môi trường ao nuôi... để giảm chi phí sản xuất và nâng cao 

hiệu quả kinh tế. Đến hết năm 2020 dự kiến toàn huyện dự kiến chuyển đổi được 820 

ha ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa-cá, trồng cây ăn quả kết hợp 

với nuôi thủy sản và ao nổi (tăng 320 ha so với năm 2015). Bình quân giá trị sản xuất 
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1 ha canh tác các mô hình canh tác mới ước đạt từ 250-500 triệu/ha, cao gấp 3-5 lần 

so với trồng lúa. Hình thức nuôi thâm canh cá trắm đen, cá quả, chạch sụn... trên ao 

nổi với quy mô 46 ha cho giá trị thu hoạch trên 1 tỷ đồng/ha đã phát triển ở nhiều xã. 

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng nuôi thủy sản thâm canh quy mô tập trung 

cho hiệu quả kinh tế cao ở các xã Yên Đồng, Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Thành, Yên 

Mạc… góp phần quan trọng nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh 

tác, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

           Trong thời gian tới, huyện tiếp tục khuyến khích chuyển đổi những diện tích 

đất canh tác vùng trũng, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp 

trồng cây hàng năm và cây lâu năm hoặc ao nổi trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm của địa phương.   

- Hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp:  

Năm 2013 huyện đã hoàn thành công tác chỉ đạo các HTX NN chuyển đổi theo 

Luật HTX năm 2012. Sau khi chuyển đổi, các HTX hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

của các HTXNN được đổi mới rõ nét, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 46 HTX, 

trong đó có 37 HTX nông nghiệp, 09 HTX ngành hàng. Trung bình mỗi HTX thực 

hiện 7 khâu dịch vụ, hầu hết các HTX NN đã thực hiện tốt một số khâu dịch vụ thiết 

yếu như: điều tiết nước, làm đất, bảo vệ đồng điền, bảo vệ thực vật, diệt chuột, cung 

ứng vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật… ngoài ra còn mở rộng một số khâu dịch 

vụ mới như: dịch vụ thu hoạch, dịch vụ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các 

doanh nghiệp… Các HTX ngành hàng đã tổ chức tốt quá trình sản xuất và bao tiêu 

các sản phẩm: Nấm, rau, củ, quả, dược liệu, thủy thủy đặc sản... cho các thành viên. 

Tổng doanh thu hoạt động năm 2019 của các HTX NN là 47.725.000.000 

đồng, tổng lợi nhuận của các HTX NN năm 2019 đạt 940.759.000 đồng, lợi nhuận 

trung bình/HTX đạt 25.425.000 đồng. Giải quyết việc làm cho 634 lao động thường 

xuyên hoạt động trong các HTX NN với mức lương trung bình/tháng/lao động là 

1.097.000 đồng. 

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 13 theo Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới. 

b) Về phát triển công nghiệp, dich vụ, ngành nghề nông thôn. 

- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ:  

+ Toàn huyện có 04 cụm công nghiệp, tăng 03 cụm so với năm 2011; năm 2020 

trên địa bàn các xã, thị trấn đã có 11.761 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó 

có 295 doanh nghiệp; 11.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại, tạo việc 

làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 05-10 triệu 

đồng/người/tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh trật 

tự, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Các ngành nghề sản xuất chủ yếu là công 

nghiệp vật liệu cao cấp, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, sản xuất hàng tiêu dùng, may 

mặc, gốm sứ... Năm 2019 doanh thu của các Cụm công nghiệp đạt 287.306,3 tỷ đồng, 

tăng 25% so với năm 2018. Năm 2020 doanh thu của các Cụm công nghiệp ước đạt 

trên 500 tỷ đồng. 
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+ Trên địa bàn huyện hiện có 11 làng nghề (làng nghề nề Bình Hải, xã Yên 

Nhân; bún Yên Thịnh, xã Khánh Dương; cói - bèo Phượng Trì, cói Yên Mô Càn, Cói - 

bèo xóm 1 Tây Sơn, xã Yên Mạc; cói xiên xuất khẩu thôn Phù Sa, Đông Yên, Đông 

Đoài, Ngọc Lâm, xã Yên Lâm; chiếu cói Nộn Khê, xã Yên Từ; cói bèo xóm 3, xã Khánh 

Thịnh và 01 làng có nghề truyền thống (làng nghề Gốm cổ Bồ Bát, xã Yên Thành). 

Trong những năm gần đây, các ngành nghề hoạt động có hiệu quả, giải quyết nhiều 

việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. 

- Về lao động có việc làm: Công tác dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao 

động trên địa bàn thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ 

năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện đã tổ chức 68 lớp dạy nghề cho 2.229 lao 

động với kinh phí trên 3,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước; tạo việc làm mới cho trên 

23.000 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 2.500 lao động; tạo 

điều kiện cho 1.610 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bình quân mỗi 

năm có 179 lao động). Hiện nay có trên 80% lao động sau học nghề có việc làm ổn 

định với thu nhập bình quân đạt từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề đào 

tạo chủ yếu như: da giầy, may công nghiệp, đan lát, thủ công mỹ nghệ, thêu ren, nông 

nghiệp công nghệ cao... Chất lượng đào tạo nghề nông thôn từng bước được nâng lên, 

kiến thức và tay nghề người lao động được cải thiện, từng bước chuyển dịch cơ cấu 

lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Những lao động sau học nghề nông 

nghiệp đều tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn, nhất là những chủ trang 

trại, gia trại. Kết quả thực hiện: 

- Năm 2019: Giải quyết việc làm tăng thêm cho 2.582 lao động; xuất khẩu lao động 

237 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động có việc làm đạt 50%. 

- Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 

năm 2011 là 62.116 người, đạt 65%. Đến năm 2019 tỷ lệ người có việc làm trong độ 

tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 78.815/80.423 người, đạt 98%; ước 

năm 2020, số lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 98,15%. 

- Tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề: Năm 2011 là 17,18% đến hết 

năm 2019 lao động qua đào tạo đạt 43,2%; năm 2020 ước đạt 45%. 

Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đào tạo nghề đã góp phần 

quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động 

nông thôn, đồng thời góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và 

tạo thêm nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 12 theo Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới. 

c) Về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. 

* Về thu nhập: Do xuất phát điểm thấp, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao 

nên năm 2011 thu nhập bình quân đầu người toàn huyện mới đạt 14,1 triệu 

đồng/người/năm. Để cải thiện, nâng cao đười sống nhân dân, Huyện ủy, HDND,  

UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chính sách và thực hiện 

đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất nông, lâm 
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nghiệp, thủy sản hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh 

của địa phương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,  thương mại, 

dịch vụ, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp 

trong và ngoài huyện... để nâng cao thu nhập nhân dân. Bên canh hỗ trợ của nhà nước, 

các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công còn được các tổ chức, cá 

nhân, nhà hảo tâm, con em quê hương, dòng họ quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh 

thần để vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. 

Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân của toàn huyện đạt 44,9 triệu 

đồng/người/năm, trong đó khu vực thành thị đạt 55,15 triệu đồng/người/năm, đồng 

bằng đạt 50,4 triệu đồng/người/năm, miền núi đạt 41 triệu đồng/người/năm, khu vực 

nông thôn đạt 44 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, 16/16 xã đều có mức thu nhập 

bình quân ước đạt từ 50 triệu đồng/người/năm trở lên; thu nhập bình quân toàn huyện 

ước đạt 50,19 triệu đồng/người/năm.  

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 10 về thu nhập theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

 * Về hộ nghèo: Trong những năm qua Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện luôn 

quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn 

xã hội hóa để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở, phát triển sinh 

kế, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội. 

Công tác an sinh xã hội của huyện ngày càng được đảm bảo, góp phần quan trọng cải 

thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  bền vững. Các chính sách và 

giải pháp giảm nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan 

tâm, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: Hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ phát triển 

sản xuất thông qua các chính sách vay vốn lãi suất ưu đãi, đào tạo nghề, chương trình 

nước sạch và vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế vùng khó khăn, xuất khẩu lao động, 

phát triển ngành nghề... không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Các tổ 

chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm sát đúng, phân công hội viên giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế để 

từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo cụ 

thể như sau: 

 - Chính sách hỗ trợ về giáo dục: Chính sách hỗ trợ về giáo dục thường xuyên 

được thực hiện kịp thời. Từ năm 2011 đến năm 2020 toàn huyện có 20.741 lượt học 

sinh được miễn giảm học phí với tổng kinh phí là 2.771.587.000 đồng; 3.235 lượt học 

sinh mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa với tổng kinh phí là 2.371.324.000 đồng; 

5.012 lượt học sinh được hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí là 2.069.200.000 

đồng; 156 lượt học sinh được hỗ trợ phương tiện, hỗ trợ học bổng cho học sinh 

khuyết tật với tổng kinh phí là 880.972.800 đồng. 
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- Chính sách hỗ trợ về Y tế: Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được các 

cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, được triển khai đồng 

bộ hiệu quả cao. Từ năm 2011 đến hết năm 2019 toàn huyện đã có 71.687 lượt đối 

tượng người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT với kinh phí trên 51.557 triệu 

đồng; có 123.829 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo đi khám, chữa bệnh với tổng kinh phí 

là 65.045 triệu đồng. 

- Chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi và hộ trợ tiền điện: Để giúp đối tượng thụ 

hưởng có vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chính sách hỗ trợ tín dụng 

ưu đãi và hỗ trợ tiền điện được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Từ 2011 

đến hết năm 2020 đã có 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu 

vay vốn ưu đãi đều được tiếp cận với các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện. Lũy kế đến nay toàn huyện đã có 19.798 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo... được vay vốn ưu đãi với số tiền 554.912 triệu đồng; 354.352 lượt hộ 

nghèo, hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện với số tiền trên 15 tỷ đồng. 

- Chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất: Chính sách hỗ trợ về phát triển sản 

xuất được thực hiện có hiệu quả, từ năm 2011 đến hết năm 2019 toàn huyện có 984 

hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó: 98 hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được hỗ trợ bò giống để phát triển sản xuất với kinh phí 1.060 triệu đồng; 

773 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò giống để phát triển sản xuất với kinh phí 

trên 9 tỷ đồng từ quà tặng của tập đoàn Vingroup; 77 hộ nghèo thuộc các xã Yên 

Thành, Yên Thái, Yên Mạc, Khánh Dương, Yên Mỹ, Khánh Thượng, Yên Đồng và 

Khánh Thịnh được hỗ trợ nuôi gà ri lai thả vườn với số tiền 406 triệu đồng. 

- Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Chính sách hỗ trợ về nhà ở luôn nhận được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Từ năm 2011 

đến năm hết năm 2019 đã thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 388 hộ 

nghèo với tổng kinh phí là 12.780 triệu đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn 

xã hội hóa, đã có 107 nhà ở được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách với kinh 

phí là 2.529 triệu đồng để nâng cấp nhà ở, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nơi ở 

đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, yên tâm sản xuất, cải thiện đời sống, sớm vươn 

lên thoát nghèo. 

Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp từ 

huyện đến cơ sở và sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, ý chí khát 

vọng vươn lên của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm mạnh. Năm 

2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm tới 12,49% (theo tiêu chí cũ); đến cuối năm 

2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,4%. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn 

huyện giảm còn 1,9% (theo tiêu chí đa chiều). 

 Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường 

a) Về giáo dục và đào tạo 
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- Toàn huyện có 57 trường học các cấp, trong đó: 17 trường trung học cơ sở, 

18 trường Tiểu học, 18 trường Mầm non và 3 trường Trung học phổ thông và 01 

trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Năm 2020, số học sinh 

theo học ở các cấp học trong toàn huyện là: Mầm non là 8.891 cháu/324 nhóm, lớp 

(Nhà trẻ huy động được 2.315 cháu đạt 48,2% DSĐT; Mẫu giáo huy động 6.576 

cháu đạt 99,6% DSĐT); Tiểu học duy trì được 10.117 học sinh/309 lớp; Trung học 

cơ sở huy động được 6.034 học sinh/181 lớp; Trung học phổ thông, giáo dục thường 

xuyên có 3.647 học sinh/93 lớp, đạt 100% kế hoạch. 

- Trong thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đặc biệt quan tâm và 

có nhiều giải pháp nhằm phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý, điều 

chuyển giáo viên đảm bảo cân đối cơ cấu của các trường để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT của huyện Yên Mô luôn 

xếp ở thứ hạng cao trong tỉnh Ninh Bình. 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, tích cực đổi mới nội dung, phương 

pháp dạy học; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 29-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các Nghị quyết, Kế hoạch 

của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

- Về cơ sở vật chất trường học: Các trường học trong huyện đều có khuôn viên 

đảm bảo đủ về diện tích, có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, 

phòng hành chính quản trị, phòng y tế; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh và trang 

thiết bị dạy học cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều hành và học tập. Các 

trường học đang từng bước nâng cấp trang thiết bị dạy học thông minh cho các phòng 

học, phòng bộ môn như phòng ngoại ngữ, phòng tin học, phòng vật lý - hóa học,... 

đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện. 100% các trường đều trang bị máy tính, kết nối Internet tốc độ cao 

phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục; các trường có 

nguồn nước hợp vệ sinh, hệ thống thoát nước, sân chơi, bãi tập có cây xanh, bóng 

mát và có thiết bị vận động ngoài trời đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, 

thân thiện,... 

- Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục luôn được các cấp, các 

ngành và toàn xã hội quan tâm. Các xã, thị trấn đều thành lập quỹ khuyến học và 

triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ 

khuyến học, kịp thời động viên, khen thưởng và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt. 
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- Đến nay toàn huyện có 100% số xã đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa 

mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học các loại hình 

THPT, bổ túc THPT, trung cấp, học nghề năm 2019 đạt 97,7%; năm 2019 số người 

trong độ tuổi lao động có việc làm qua đào tạo đạt 43,2%, năm 2020 ước đạt 45%.  

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo 

theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

b) Về Y tế. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, củng cố mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Toàn huyện có 

17 trạm y tế, từ năm 2011 đến nay đã xây dựng mới 02 trạm y tế xã; xây dựng mới, 

nâng cấp các phòng chức năng của 15 trạm y tế. Cơ sở vật chất các trạm y tế kiên cố 

hóa đạt chuẩn, đủ các giường, phòng chức năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 

cho nhân dân trên địa bàn. 100% các trạm y tế xã có đầy đủ trang thiết bị cơ bản đáp 

ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. 

- Về cán bộ y tế: Cán bộ các trạm y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ về chuyên môn, y đức; mỗi xã, thị trấn có 01 bác sỹ làm công tác khám chữa 

bệnh, có các y sỹ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, dược sỹ trung học đảm bảo quy định của Bộ Y 

tế. Các xã đều tích cực triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020, 

đến nay có 17/17 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã giai đoạn đến năm 2020. 

- Các chỉ số cơ bản đánh giá xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong tiêu chí 

Nông thôn mới: 

+ Đến nay đã có 16/16 xã (100%) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 

đến 2020. 

+ Năm 2011, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện mới đạt 

54,8%. Công tác tuyên tuyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế được quan 

tâm đẩy mạnh. Đến hết năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện 

đạt 90,5% (bình quân hàng năm tăng 3,5%). 

+ Từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp 

còi giảm dần theo các năm. Năm 2011, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể 

nhẹ cân là 16,95%; năm 2020 giảm còn 10,2%. Chương trình quốc gia về dinh 

dưỡng đã được các ban, ngành, đoàn thể của huyện phối hợp chặt chẽ với ngành y tế  

tuyên truyền sâu rộng tới các cơ sở, phụ nữ mang thai và cho con bú để thay đổi 

nhận thức, hành vi, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần 

của trẻ em.   

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 15 về y tế theo Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới. 

c) Về văn hóa 
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 Trong những năm qua Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng 

môi trường văn hóa nông thôn mới an toàn, lành mạnh, con người Yên Mô văn hóa - 

văn minh, thân thiện, mến khách thông qua việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách và nếp sống văn hóa mới cho các tầng lớp nhân dân 

và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động; kiên quyết đấu tranh 

chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, chống suy 

thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, 

phi vật thể. Toàn huyện hiện có 284 di tích lịch sử văn hóa, trong đó di tích được xếp 

hạng cấp quốc gia là 11 di tích, 47 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp 

tỉnh. Toàn huyện có trên 50 câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm, đội, nhóm văn nghệ quần 

chúng, 53 câu lạc bộ thể dục, thể thao của các cơ quan, các xã, thị trấn và ở khu dân 

cư, thường xuyên hoạt động đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tập 

luyện thể thao của người dân. 

 Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, thôn xóm văn hóa, khu dân cư 

nông thôn mới, gia đình văn hóa được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm hưởng 

ứng, chất lượng phong trào ngày càng cao. Năm 2011, toàn huyện có 171/215 thôn, 

xóm được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 79,5%. Đến năm 2019, huyện có 

205/215 thôn, xóm được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 95,3%; năm 2020, duy trì 

205 thôn, xóm được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 95,3%. Năm 2019 có 

30.372/34.068 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 89,1%, ước năm 2020 có 30.531/34.151 hộ 

đạt gia đình văn hóa, đạt 89,4%; 16/16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy 

định, đạt 100% và 01 thị trấn đạt chuẩn đô thị loại V. 

 Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng được quan tâm và phát triển, 

năm 2015 trên địa bàn huyện có 17 câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm, đội, nhóm văn nghệ 

thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn ở trong và ngoài xã, mỗi năm thu hút 

khoảng 8.500 người tham gia. Đến năm 2020, huyện có 20 câu lạc bộ, đội, nhóm văn 

nghệ (trong đó 06 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống), tổ chức được 100 buổi biểu 

diễn trong năm thu hút trên 10.000 người tham gia. Huyện đã tổ chức cho các xã 

tham gia Hội diễn Văn nghệ, thể dục, thể thao các xã đạt chuẩn nông thôn mới lần 

thứ I do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, Hội diễn văn nghệ quần chúng bảo vệ an 

ninh tổ quốc do Công an tỉnh và Văn phòng nông thôn mới tỉnh tổ chức đều đạt thành 

tích cao.   

 Phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi, thu hút 

đông đảo người dân tham gia, đã có trên 85% nhân dân được thụ hưởng, tham gia các 

hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ (chủ yếu là các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu 

lông, bóng bàn,…); 31% dân số tham gia tập luyện thể, dục, thể thao thường xuyên. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao 

huyện đã tích cực phối hợp với các xã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả: 215/215 thôn, xóm có quy ước, hương 

ước; 89,1% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa; 205 thôn, xóm được công 
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nhận danh hiệu văn hóa (95,3%); 16/16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (100%); 

98/101 cơ quan, đơn vị đạt danh hiện văn hóa (đạt 97%). 

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa theo Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

 d) Về môi trường và an toàn thực phẩm. 

Năm 2011, trên địa bàn huyện có 14 trạm cấp nước cung cấp nước sạch cho 17 

xã, thị trấn; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,84 %; số 

cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định thủ tục môi trường 76/1.133 cơ sở, đạt 

6,7%. Các địa phương có các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, an toàn đạt 30%, hầu hết 

các nghĩa trang chưa được quản lý, thực hiện theo quy hoạch.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường và an 

toàn thực phẩm, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an 

toàn. Các nghĩa trang được quy hoạch lại, có nhà tiếp linh, trồng cây xanh, có quy chế 

quản lý, hoạt động mai táng phù hợp với quy hoạch, phong tục tập quán và quy định 

của địa phương. Chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh 

doanh được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Các xã trên địa bàn huyện thực hiện 

tốt hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn, 100% thôn xóm có tổ 

thu gom rác thải để Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện vận chuyển đi xử lý 

tập trung tại Thành phố Tam Điệp. 

 - Về nước sạch: Năm 2020, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ 

sinh toàn huyện là 33.980/34.151 hộ đạt 99,5%, trong đó tỷ lệ người dân được sử 

dụng nước sạch tập trung đạt 75%. 

- Về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Đến nay 

trên địa bàn huyện có 11.761 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; trong đó có 410 cơ 

sở sản xuất kinh doanh đã có thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định (34 

cơ sở sở được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 376 tổ chức, hộ sản 

xuất, kinh doanh có xác nhận kế hoạch/cam kết bảo vệ môi trường). Đối với các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã nhưng không 

thuộc đối tượng lập hồ sơ, thủ tục về môi trường đều có hệ thống xử lý nước thải, rác 

thải, khí thải và thực hiện xử lý, quản lý chất thải theo quy định. Về cơ bản hoạt động 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện không ảnh hưởng đến môi 

trường, không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trên địa bàn 

huyện có 03 đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả nước thải vào 

nguồn nước, 14 đơn vị được Sở TN&MT cấp phép khai thác, sử dụng nước và có 03 

đơn vị đăng ký sổ nguồn chất thải nguy hại. 

- Về bảo vệ môi trường làng nghề: Trên địa bàn huyện có 11 làng nghề, 100% 

các làng nghề đều thực hiện đúng quy hoạch. Đến nay, có 03 làng nghề được UBND 

huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường, 05 làng nghề đang hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị phê duyệt phương án bảo vệ môi trường, 02 làng nghề không đảm bảo tiêu chí 

20% số hộ tham gia hoạt động sản xuất trong làng nghề hiện nay đang chờ Sở 
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NN&PTNT cho ý kiến về việc duy trì làng nghề và làng nghề nề Bình Hải không phát 

sinh chất thải tại địa phương nên không xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng 

nghề. Các làng nghề được phê duyệt phương án đều thành lập tổ tự quản và ban hành 

quy chế hoạt động, có đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. Các hộ thuộc làng 

nghề đều bố trí hệ thống xử lý chất thải hợp lý theo quy định. 

- Về xây dựng cảnh quan nông thôn: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới, ngày 20/7/2020 UBND huyện có Văn bản số 1085/UBND-VPĐP 

phát động đợt cao điểm ra quân trồng cây xanh, hoa ven đường giao thông, đến nay, 

toàn huyện đã trồng được 117,5 km đường cây xanh, hoa trên 201 tuyến đường giao 

thông nông thôn. Phong trào tổng vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ 

xóm, khu công cộng được phát động thường xuyên và được nhân dân hưởng ứng tích 

cực; 100% số xã đạt tiêu chí đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - 

đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường, diện mạo nông thôn ngày thêm 

sạch sẽ, văn minh. 

 - Về nghĩa trang và mai táng: 16/16 xã có khu nghĩa trang nhân dân tập trung 

được quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn. 100% các nghĩa trang xây mới được thực 

hiện theo quy hoạch đảm bảo các yêu cầu tiêu chí về bảo vệ môi trường. Việc mai 

táng được thực hiện theo quy chế quản lý nghĩa trang của UBND xã, phù hợp với 

phong tục tập quán của địa phương. 

- Về thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt: 100% các xã đều có đề 

án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt được phê duyệt. Có 214/215 thôn, 

xóm đã thành lập tổ thu gom rác với 271 người hoạt động thường xuyên để thu gom 

rác từ hộ gia đình ra các vị trí tập kết để chở đi xử lý theo quy định. Đến nay có 16/16 

xã đã ký hợp đồng với Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện để vận chuyển rác 

lên khu xử lý chung của tỉnh tại thành phố Tam Điệp để xử lý; 17/17 tổ dân phố của 

thị trấn Yên Thịnh và 60 cơ quan, đơn vị của tỉnh, của huyện đóng trên địa bàn huyện 

do Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị chủ trì thu gom, vận chuyển đi xử lý. Tỷ lệ 

rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt hơn 95%, lượng rác được đưa đi xử lý trung 

bình 916 tấn/tháng.  

 Hệ thống tiêu, thoát nước trong khu dân cư được nhân dân đầu tư dọc theo các 

tuyến đường. Nước thải sinh hoạt của các cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử 

lý theo quy định đảm bảo an toàn cho môi trường trước khi thoát ra hệ thống tiêu 

thoát nước chung. 

 - Về tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch: Toàn huyện có 35.123/36.465 hộ (đạt 96,32%) hộ gia đình có nhà tiêu, nhà 

tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo có đủ 3 công trình hợp vệ sinh 

môi trường, trong đó: có 35.123 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (96,32%); có 35.554 hộ có 

nhà tắm hợp vệ sinh (97,5%), có 36.173 hộ bể chứa nước hợp vệ sinh là 99,2%. Các hộ 

dân trong huyện cơ bản thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch” do Hội phụ nữ 

tỉnh phát động. 
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- Về chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường: Chuồng trại chăn 

nuôi của các hộ gia đình, các trang trại, gia trại đều nằm tách biệt, độc lập riêng khu vực 

sinh hoạt, xây dựng hầm khí sinh học hoặc hồ khí sinh học để xử lý chất thải và cung 

cấp chất đốt. Các trang trại, gia trại thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Có 2.549/2.549 hộ (đạt 100%) hộ chăn 

nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 - Về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về an toàn thực 

phẩm: Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng 

nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y cho các đối tượng kinh 

doanh, buôn bán, chế biến nông, thủy sản và giết mổ gia súc, gia cầm, đồng thời rà 

soát, đánh giá, hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Đến nay, có 71/71 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực, 

thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 100%. 

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí số 17 về môi trường và vệ 

sinh an toàn  thực phẩm trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

2.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an 

ninh, trật tự xã hội 

 a) Về xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

Công tác xây dựng nông thôn mới được xác định có điểm khởi đầu nhưng 

không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính 

trị từ huyện đến cơ sở do vậy việc nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng điều hành tổ 

chức thực hiện của cơ sở luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã phối hợp với các ban, 

ngành, Trường chính trị tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên 

tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp 

vụ, quản lý kinh tế, cập nhật kiến thức... cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn và cán 

bộ thôn xóm. Đến nay đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản có đủ trình độ, tiêu chuẩn, năng 

lực khi thi hành nhiệm vụ, trách nhiệm và nhiệt tình triển khai thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương. Sự phối hợp giữa cấp và ngành, giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong xây 

dựng nông thôn mới ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.  

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định; 16/16 xã có đủ các 

tổ chức theo quy định; 100% Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; có 9/16 chính quyền xã đạt danh hiệu “Chính quyền cơ sở vững 

mạnh” đạt 56,25%; 100% tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. 

Về tiếp cận pháp luật: 100% số xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; công tác 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, chỉ đạo tích cực. 

Công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại các xã trên địa bàn 

huyện Yên Mô được quan tâm thực hiện hiệu quả, 16/16 xã có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 

đạt trên 32,25%, trong đó có 01 Bí thư Đảng ủy và 03 Chủ tịch UBND xã là nữ; 16/16 
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xã có phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ các 

chương trình; trong nhiều năm liền huyện không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết 

hôn, bạo lực gia đình. 

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí số 18 về Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

b) Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn luôn được cấp ủy 

đảng, chính quyền các xã quan tâm chỉ đạo tích cực, hiệu quả, tạo môi trường an toàn 

để phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, 

gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở. 

Hàng năm Huyện ủy, UBND huyện ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về công tác 

quốc phòng - quân sự địa phương. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng Nghị quyết, kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch về công tác 

dân quân tự vệ, giáo dục chính trị - pháp luật, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân 

quân tự vệ (DQTV). 

Về xây dựng lực lượng DQTV: Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo luật 

DQTV. Tổng số dân quân tự vệ trên địa bàn huyện có 1.711 đồng chí, chiếm 1,43% so 

với tổng dân số toàn huyện. Có 223/1.711 đồng chí dân quân là đảng viên, đạt 

18,9% và 972/1.711 là Đoàn viên, chiếm 56,8%. Xây dựng DQTV với phương châm 

“Vững mạnh rộng khắp” đủ về số lượng, có cơ cấu thành phần hợp lý, lực lượng dân 

quân tự vệ luôn đảm bảo chất lượng huấn luyện, hoạt động theo đúng Luật Dân quân 

tự vệ và Thông tư số 77/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Đội ngũ Ban Chỉ huy 

quân sự xã, thị trấn gồm 68 đồng chí, mỗi xã có 04 đồng chí: Chỉ huy trưởng là thành 

viên UBND xã, Phó chỉ huy trưởng là cán bộ chuyên trách, Chính trị viên do Bí thư 

Đảng ủy xã kiêm nhiệm, Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã kiêm nhiệm. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường xuyên được kiện toàn, được 

đào tạo theo Chương trình trung cấp, cao đẳng chuyên ngành quân sự địa phương, có 

đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. 

Hàng năm 16/16 xã đều hoàn thành tốt công tác tuyển quân, gọi công dân nhập 

ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công khai, công bằng, đúng luật, 

không có khiếu kiện; hằng năm các xã đều tổ chức thực hiện diễn tập phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chiến đấu phòng thủ cấp xã theo đúng quy định. Các chế 

độ chính sách được giải quyết đúng quy trình và đúng thẩm quyền không để xảy ra 

khiếu kiện; vũ khí trang bị được quản lý sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng đúng quy 

định, tuyệt đối an toàn.  

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 

được tăng cường chỉ đạo và được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng ở cộng đồng dân 

cư. Các Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực 

hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư 
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trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, từ đó an ninh trật tự ở nông thôn được 

đảm bảo. Những năm qua, hầu hết các xã không để xảy ra các vụ trọng án; khiếu kiện 

đông người, vượt cấp, các tệ nạn xã hội có xu hướng giảm. 

Đầu năm 2020 huyện Yên Mô đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 

các xã, thị trấn. Sau khi được triển khai, lực lượng Công an chính quy đã kịp thời tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp 

vụ nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn. Do đó tình hình ANTT có những chuyển 

biến tích cực, rõ nét; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, được cấp ủy, 

chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Đánh giá: Đến nay, 16/16 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí số 19 về Quốc phòng 

và an ninh theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 

2.6. Ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân 

Quá trình xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân ở các xã kết quả đều đạt 

90% trở lên.  

Đánh giá: 16/16 xã (100%) đạt tiêu chí 20 về ý kiến đánh giá  sự hài lòng của 

người dân theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình. 

3. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới 

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 và Hướng dẫn số 97/HD-BCĐ ngày 17/5/2018 của Ban chỉ 

đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh về việc thực hiện tiêu chí huyện nông thôn 

mới, UBND huyện tiến hành rà soát các tiêu chí, đến nay huyện đã đạt 9/9 tiêu chí, gồm: 

Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi 

trường, An ninh - Trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 

3.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và được công bố công khai; có quy định quản 

lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm bảo yêu cầu về nội dung nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch xây dựng vùng theo quy định tại: Điều 6, Điều 7, Điều 8, Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

UBND huyện đang chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn  

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay huyện đã hoàn thành quy hoạch chi tiết các  

ngành, lĩnh vực đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực trên 
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địa bàn huyện cũng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Ninh 

Bình phê duyệt tại quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; Quy hoạch trung 

tâm huyện đã được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 

của UBND tỉnh Ninh Bình về điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến 

năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch Giao thông vận tải; Quy hoạch hệ thống thủy 

lợi; Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh; Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

tỉnh; Quy hoạch phát triển hệ thống thương mại tỉnh; Quy hoạch phát triển hệ thống 

chợ trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Mô; Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; Quy hoạch phát triển sản xuất; Quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới các xã,... Các quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết theo ngành của huyện phù 

hợp với qui hoạch chung của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội 

của huyện, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quá trình đô thị hóa, công nghiệp 

hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bền vững. 

+ 16/16 xã đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới, căn 

cứ yêu cầu nhiệm vụ và bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, các xã đã kịp thời 

điều chỉnh quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

+ Tất cả các quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở 

các xã, thị trấn, các nhà văn hóa thôn xóm để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.  

+ Công tác chỉ đạo thực hiện và quản lý quy hoạch có hiệu quả, quản lý chặt chẽ 

mốc chỉ giới xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch tổng thể xây 

dựng nông thôn mới. Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới các xã cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng cơ sở, nhà ở dân cư, tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. Các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên hướng dẫn, giám sát 

các xã thực hiện tốt Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng 

quy hoạch đã được phê duyệt. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 1 về Quy hoạch theo Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới. 

3.2. Tiêu chí Giao thông 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

- Đường bộ 

+ Có 100% km đường huyện do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; tỷ lệ mặt đường 

huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%. 

+ Cấp kỹ thuật đường huyện đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005; cấp đường 

huyện phù hợp với quy hoạch được duyệt. 

+ Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù 

hợp với cấp đường quy hoạch. 

+ Có 100% km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm. 
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- Đường thủy (nếu có): Đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý được lắp đặt 

hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Các 

bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá phải đảm bảo các điều 

kiện về an toàn và được cấp phép hoạt động. 

- Vận tải: Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) tối thiểu 

đạt loại 4; bố trí điểm dừng, điểm đỗ tại trung tâm các xã dọc theo quốc lộ, đường 

tỉnh, đường huyện có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

* Đường bộ: 

- Toàn huyện có 10 tuyến đường bộ do huyện quản lý tổng chiều dài là 49,46 

km, 100% tuyến đường đã được bê tông hóa, rải nhựa đạt tiêu chuẩn theo TCVN 

4054:2005 cấp đường đồng bằng, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo 

ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính các xã, thị trấn 

trên địa bàn; kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh.  

- Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng đảm bảo tiêu 

chuẩn thiết kế và phù hợp cùng với cấp kỹ thuật của đường khai thác. 

- 100% các tuyến đường huyện thường xuyên được quản lý, duy tu, bảo trì 

hàng năm và có đầy đủ biển báo giao thông theo quy định.  

* Đường thủy:  

- Đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý bao gồm 7/9 tuyến sông chính 

(sông Vó, sông Ghềnh, sông Điện Biên, sông Trinh Nữ, sông Đằng, sông Vĩnh Lợi, 

sông Hà Thanh) với tổng chiều dài 43,7/74,2 km (02 tuyến sông Vạc, sông Bút dài 

30,5 km do tỉnh quản lý) đã được lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận 

tiện cho các phương tiện thủy lưu thông.  

- Bến thủy nội địa: 35 bến thủy nội địa trên các tuyến sông đã được quy hoạch 

để phục vụ vận chuyển hàng hoá, trong đó đã có 01 bến thủy đã được cấp phép hoạt 

động. Bến đò hồ Đồng Thái đã được quy hoạch phục vụ khách du lịch. Huyện có 03 

bến khách trên sông Vạc (Bến Vạc, Bến Đức Hậu 1 và Bến Đức Hậu 2) phục vụ nhân 

dân qua lại huyện Yên Khánh. 

* Vận tải: Bến xe khách tại trung tâm huyện đã được quy hoạch với diện tích 

1,29 ha. Điểm dừng, điểm đỗ xe buýt đã được quy hoạch tại trung tâm các xã, thị trấn 

dọc theo đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện để vận tải khách công cộng theo 

quy hoạch chung của tỉnh. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 2 về Giao Thông theo Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới. 

3.3. Tiêu chí Thủy lợi 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Hệ thống thủy lợi liên xã (bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực 

tiếp với nhau về khai thác và bảo vệ từ 02 xã trở lên) được xây dựng phù hợp với quy 

hoạch thủy lợi đã được phê duyệt. 

- Có tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững: 
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+ Được thành lập theo quy định hiện hành; 

+ Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều 

hoà phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý; 

+ Thực hiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Trong những năm qua, hệ thống công trình thuỷ lợi của huyện luôn được 

Tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu tưới tiêu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai (PCTT). Từ năm 

2011 đến nay đã triển khai xây dựng, nâng cấp 40 công trình trạm bơm, kiên cố hóa 22 

km kênh mương và một số tuyến đê liên vùng. Hiện nay toàn huyện có 11 tuyến sông 

với chiều dài 68,4 km; 10 tuyến đê cấp IV và cấp V với tổng chiều dài 119,7 km, có 

149 cống trên đê, 07 kè lát mái với chiều dài 36,4 km. Huyện có 2 hồ chứa nước là hồ 

Thành Thắng và hồ Đồng Thái thuộc địa phận 4 xã (Yên Thắng, Yên Thành, Yên 

Đồng, Yên Thái) có dung tích 16,4 triệu m
3
 nước và 07 tràn điều tiết nước. 

- Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện là 733,165 km, trong đó: 

kênh cấp I: 105,05 km; kênh cấp II: 219,555 km; kênh cấp III nội đồng: 324,84 

km. Hiện nay Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình 

quản lý vận hành 33 trạm bơm với 139 máy có tổng công suất 293.000 m
3
/h và 83,7 

km kênh mương; Các HTXNN đang quản lý, vận hành 104 trạm bơm với 129 máy có 

tổng công suất 222.800 m
3
/h, quản lý khai thác 209,6 km kênh mương nội đồng.  

- Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được xây dựng, quản lý, khai thác phù 

hợp với quy hoạch thuỷ lợi của tỉnh và Quy hoạch chi tiết phòng, chống lụt bão, đảm 

bảo tưới, tiêu chủ động cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn huyện. 

Hàng năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tỉnh Ninh 

Bình, Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện Yên Mô đã phối hợp với các địa 

phương tập trung triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo, duy tu, nâng cấp các công trình 

thủy lợi, nạo vét kết hợp với đắp bờ vùng, đường giao thông nông thôn, giải tỏa khơi 

thông dòng chảy đạt và vượt kế hoạch. Từ năm 2011-2020 tổng khối lương đào đắp 

1.084.625 m
3
; bình quân 3 năm từ 2018-2020 khối lượng đào đắp đều đạt trên 

200.000 m
3
/năm. 

- Về mô hình quản lý, khai thác: Các công trình thủy lợi của huyện chủ yếu do 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình, Chi nhánh 

KTCTTL huyện Yên Mô và 37 HTX NN quản lý, khai thác, vận hành đảm bảo hiệu 

quả, bền vững, phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh. Công tác quản lý, khai thác, vận 

hành đảm bảo theo Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được UBND tỉnh Ninh Bình 

phê duyệt có nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện. Các công trình 

thủy lợi đều được quản lý, sử dụng và khai thác đúng theo thiết kế được phê duyệt. 

UBND huyện và công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình 

đã ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp bảo vệ công trình thủy lợi trên địa 

bàn huyện Yên Mô theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
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c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi theo Bộ tiêu chí huyện 

nông thôn mới. 

3.4. Tiêu chí Điện 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Huyện đạt chuẩn tiêu chí về điện khi đáp ứng yêu cầu: Các công trình hệ thống 

điện trung thế liên xã đầu tư trên địa bàn huyện theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn 

đạt tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện theo hướng dẫn thực hiện của Bộ Công thương. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

Trong những năm qua ngành điện đã đầu tư xây dựng mới 18 công trình, nâng 

cấp sửa chữa 183 công trình đường dây lưới điện, đáp ứng cho 100% số hộ dân được 

sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ điện lưới quốc gia. Hệ thống điện liên xã đồng 

bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch. 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 262 trạm biến áp với tổng công suất 

70.389,5 kVA, trong đó có 185 trạm là do cơ quan ngành điện đầu tư, 77 trạm là do 

khách hàng (doanh nghiệp) đầu tư. 

+ Tổng số km đường dây trung thế là 146,203 km. 

+ Tổng số km đường dây hạ thế là 397,854 km, trong đó đường dây 3 pha là 

301,41 km, đường dây 1 pha là 96,444 km. 

+ Tổng số công tơ điện trên địa bàn huyện là 44.401 công tơ, trong đó công tơ 

3 pha là 2.582 chiếc, công tơ 1 pha là 41.819 chiếc. 

+ Tổng số khách hàng sử dụng điện là 44.401 khách hàng/44.401 khách hàng, 

đạt 100%. 

+ 100% xã có điện chiếu sáng tại khu vực Trung tâm, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 100%. 

+ Đạt các thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 

4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực 

hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

+ Đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật trong vận hành với hệ thống điện phân phối 

(về tần số, điện áp, cân bằng pha, công suất, truyền tải, hệ thống bảo vệ…) theo quy 

định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định về 

hệ thống lưới điện phân phối. 

- Hệ thống điện được đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, 

đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất 

của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

- Đến nay 100% số xã trong huyện đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện theo Hướng 

dẫn của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện theo Bộ tiêu chí huyện 

nông thôn mới. 

3.5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục 
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a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 theo quy định tại Thông tư 

số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị 

sự nghiệp y tế. 

- Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn quốc gia khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và cán bộ theo hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - 

thể thao kết nối với các xã có hiệu quả khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 

quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh. 

- Có từ 60% trở lên số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt 

chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Về Y tế: 

- Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện đã được sát nhập thành 

Trung tâm Y tế huyện Yên Mô thực hiện đồng thời nhiệm vụ y tế dự phòng và điều trị. 

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện vẫn giữ vững hạng 3 theo hạng của Bệnh viện đa khoa 

tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Trung tâm Y tế huyện luôn được tỉnh, 

huyện quan tâm đầu tư đồng bộ, các trang thiết bị cũ, lạc hậu được thay thế kịp thời 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh của đơn vị và đảm bảo chăm sóc, điều trị 

sức khỏe cho nhân dân trong huyện, với quy mô 180 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức 

gồm: Ban giám đốc, 05 phòng chức năng (Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, 

Kế hoạch - Nghiệp vụ, Điều dưỡng, Dân số), 13 khoa, phòng chuyên môn; có 01 phòng 

khám Đa khoa khu vực Bút và 17 trạm y tế xã, thị trấn. Tổng số cán bộ, viên chức là 238 

người, trong đó có 46 Bác sĩ (08 ThS, BSCKI; 19 Bác sĩ đa khoa; 02 Bác sĩ YHDP, 

17 Bác sĩ); 22 Dược sĩ (02 dược sĩ đại học); 52 Điều dưỡng (Điều dưỡng đại học 25 

người); còn lại là y sĩ, nữ hộ sinh, viên chức khác....  

* Về Văn hóa. 

 - Nhà Văn hóa trung tâm huyện được xây dựng năm 2019 tại khu trung tâm hành 

chính của huyện, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 11/2010/TT-

BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng diện tích sử 

dụng 26.200 m
2
, gồm: 

 + Hội trường 600 chỗ với diện tích 3.000 m
2
; tiền sảnh 340,2 m

2
; có các phòng 

chức năng, phòng hội thảo, nhà vệ sinh riêng biệt. Được trang bị đầy đủ trang thiết bị 

phòng cháy, chữa cháy, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa không khí, chống ồn, 
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phông màn, bục phát biểu, tượng Bác, bộ trang trí khánh tiết… đáp ứng tốt yêu cầu tổ 

chức các sự kiện văn hóa - chính trị lớn của huyện. 

+ Khu để xe, sân, bồn hoa, tường bao, hệ thống chiếu sáng, cấp nước và các 

công trình phụ trợ khác đạt chuẩn theo quy định. 

- Khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh của huyện có tổng 

diện tích 39.000 m
2
 được thiết kế, xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, phục vụ tốt cho các 

sự kiện, hoạt động luyện tập thể dục thể thao của huyện. 

- Trung tâm Văn hoá  - Thông tin - Thể thao huyện được thành lập tại Quyết 

định số 1738/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tổng biên chế 

có 9 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 viên chức và 03 

hợp đồng 68. Là đơn vị sự nghiệp, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp 

của UBND huyện, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa thể thao huyện đã phối hợp tốt với các ban, ngành của huyện, 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ. thể thao đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục 

thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ 

văn hoá của nhân dân trên địa bàn. Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện theo đúng chức năng nhiệm vụ: Chương trình hoạt động tại chỗ 28 chương 

trình văn hóa, thể thao/năm; chương trình hoạt động lưu động 14 chương trình/năm; 

số buổi hoạt động tuyên truyền lưu động 100 buổi/năm; chương trình hoạt động phối 

hợp, liên kết 12 chương trình/năm; số lớp năng khiếu, chuyên môn được tổ chức 10 

lớp/năm; số cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, hội trợ, triển lãm 7 cuộc/năm; số cuộc 

thi đấu thể thao 8 cuộc/năm. 

- Hoạt động kết nối, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

văn hóa, thể thao cho cơ sở 6 lớp/năm; ấn hành tài liệu nghiệp vụ 10 loại tài liệu/năm; 

ngoài ra còn phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện tổ chức các hoạt động vui chơi, giải 

trí, tập bơi, khiêu vũ, nhạc họa… cho trẻ em và các tầng lớp nhân dân đến tập luyện, 

thi đấu, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

*Về giáo dục: 

Trên địa bàn huyện có 03 trường trung học phổ thông (trường THPT Yên Mô 

A, Yên Mô B và Tạ Uyên), hiện nay 02 trường THPT Yên Mô A và Yên Mô B đang 

hoàn thiện hồ sơ 04/05 tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn 1 về Tổ chức và quản lý nhà trường; 

Tiêu chuẩn 2 về Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Tiêu chuẩn 3 về Chất lượng 

giáo dục và Tiêu chuẩn 5 về Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội) đã đạt 

chuẩn, còn 01 tiêu chuẩn số 4 về cơ sở vật chất trường học đang được Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ban quản lý các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh tập trung đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các hạng mục, phấn đấu đề nghị UBND tỉnh công nhận  

trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2020.  
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- Trường THPT Yên Mô A được thành lập năm 1964. Hiện nay, trường có 80 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, 30% trên chuẩn. 

Trường có 30 phòng học cao tầng cơ bản đầy đủ trang thiết bị; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THPT hàng năm đều đạt 100%; tỷ lệ đỗ đại học theo nguyện vọng 1 đạt 60%.  

- Trường THPT Yên Mô B được thành lập năm 1971. Hiện nay, trường có 77 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, 11,7% 

trên chuẩn. Trường có 30 phòng học cao tầng cơ bản đầy đủ trang thiết bị; tỷ lệ học 

sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đều đạt 100%; tỷ lệ đỗ đại học theo nguyện vọng 1 

đạt 80%.  

- Trường THPT Tạ Uyên được thành lập năm 2004. Hiện nay, trường có 53 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, 22,64% trên 

chuẩn. Trường có 17 phòng học cao tầng với đầy đủ trang thiết bị; tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THPT hàng năm đạt 99,2%; tỷ lệ đỗ đại học theo nguyện vọng 1 đạt trên 50%.  

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 5 về văn hóa - y tế - giáo dục trong 

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. 

3.6. Tiêu chí Sản xuất 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với các sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, đảm bảo: 

+ Có quy mô đất đai, mặt nước lớn, liên xã theo quy định của từng tỉnh phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 

+ Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển 

bền vững; 

+ Các khâu sản xuất trồng trọt được cơ giới hóa đồng bộ; các khâu sản xuất 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được cơ giới hóa theo quy định của từng tỉnh phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Có mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 

thực hiện tiêu thụ ít nhất 10% sản lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 

huyện theo quy hoạch. Mô hình liên kết thực hiện theo một trong hai hình thức sau: 

+ Có hợp đồng thu mua sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp được ký giữa 

nông dân, tổ chức đại diện của nông dân với doanh nghiệp, thời gian thực hiện hợp 

đồng ổn định từ 02 năm trở lên. 

+ Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở hợp đồng liên kết cung ứng 

vật tư và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ký giữa nông dân, tổ chức đại diện của 

nông dân và doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của 

nông dân kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất của nông dân và cung ứng các yếu tố 

đầu vào, vốn, kỹ thuật để đạt được sản lượng, chất lượng nông sản theo yêu cầu của 

doanh nghiệp và tổ chức đại diện của nông dân, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông 

nghiệp cho nông dân. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
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* Kết quả thực hiện nội dung 1: 

- Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2015-2020, Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt quy hoạch cánh đồng lớn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phát 

triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình 

thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020, huyện Yên Mô xác định các sản phẩm 

chủ lực là: lúa chất lượng cao, cây rau màu có giá trị kinh tế cao, thủy sản nước ngọt, 

chăn nuôi lợn, gia cầm. Để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp UBND huyện đã 

ban hành Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 05/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2016-2020.  

+ Trong những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo các xã xây dựng các vùng 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành được một số vùng sản xuất lúa chất lượng 

cao tập trung tại các xã Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Lâm…, vùng sản xuất ngô ngọt vụ 

đông tại xã Yên Phong, Yên Lâm, Yên Mạc, vùng sản xuất lạc đông  tại xã Yên Thái, 

Yên Thắng, Yên Lâm, vùng sản xuất khoai tây đông xuân tại xã Yên Lâm, Yên Thái, 

Yên Mạc, Khánh Dương… hình thành các vùng nuôi thủy sản thâm canh quy mô tập 

trung cho hiệu quả kinh tế cao ở các xã Yên Đồng, Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Thành, 

Yên Mạc, Khánh Thượng… có quy mô hàng trăm ha/vùng, góp phần quan trọng 

nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác, cải thiện và nâng cao 

đời sống nhân dân. 

+ Hầu hết các hộ tham gia sản xuất nông nghiệp đều thực hiện đảm bảo quy 

trình kỹ thuật theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, theo quy trình kỹ thuật sản 

xuất, sơ chế, bảo quản của các Doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản 

phẩm, tạo ra các sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện nay các hộ đang 

từng bước hướng tới sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ để tạo ra các 

sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản xuất, góp phần phát 

triển nông nghiệp bền vững. 

- Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt được đẩy mạnh, đến nay  

100% diện tích làm đất được làm bằng máy, 98% diện tích lúa thu hoạch bằng máy 

gặt đập liên hoàn góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho các hộ sản xuất.  

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực tiếp 

thu, ứng dụng các tiến bộ, khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất trồng 

trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong lĩnh vực trồng trọt đã có nhiều hộ sử dụng màng 

nilon che phủ để giữ ấm, giữ ẩm, hạn chế cỏ dại; lắp đặt hệ thống nhà lưới, nhà màn, 

hệ thống tưới tiết kiệm; trong lĩnh vực chăn nuôi đã sử dụng hệ thống chuồng khép 

kín, lắp đặt hệ thống làm mát, máng ăn, máng uống tự động; trong nuôi trồng thủy 
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sản đã sử dụng máy quạt nước, máy tạo sóng, máy cho cá ăn, sử dụng chế phẩm sinh 

học để xử lý môi trường ao nuôi... không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

* Kết quả thực hiện nội dung 2: 

Trong những năm qua, huyện luôn quan tâm chỉ đạo các HTX NN tăng cường 

liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các Doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ 

khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Năm 2020 

toàn huyện có 14 HTX NN liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị 

với 8 Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các sản phẩm như khoai tây, ngô ngọt, 

đậu tương rau, lạc, bí đỏ, ngải cứu, ớt, hành, hẹ… Các Doanh nghiệp đều ứng trước 

giống, vật tư và đối trừ sản phẩm khi thu hoạch, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tham gia 

liên kết và cam kết, thực hiện thu mua 100% sản phẩm khi thu hoạch. 

- Mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây vụ đông xuân giữa 

các HTX NN: Bắc Yên, Đông Thôn, Hồng Thắng, Quảng Bình, Liên Thành với Công 

ty cổ phần giống cây trồng xuất khẩu nông sản Kiên Giang (tỉnh Hải Dương) Công ty 

TNHH phát triển giống cây trồng Đức Minh (tỉnh Hải Dương) với quy mô hàng năm 

trên 50 ha, bình quân giá trị sản xuất 1 ha khoai tây đạt 62,7 triệu đồng/ha/vụ, cao gấp 

1,2-1,3 lần so với trồng lạc xuân. 

- Mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ngô ngọt vụ đông và vụ xuân 

hè giữa các HTX NN Thọ Bình, Khương Dụ, Hoàng Bắc xã Yên Phong, HTX Quang 

Trung, xã Yên Thái, Bắc Yên, xã Yên Lâm với Công ty TNHH Thanh An, Công ty Á 

Châu ở thành phố Tam Điệp có quy mô trên 100 ha. Bình quân giá trị sản xuất 1 ha 

canh tác ngô ngọt đạt 49,7 triệu đồng, cao gấp hơn 2 lần so với trồng ngô thương phẩm 

trên cùng diện tích canh tác. 

- Mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lạc đông được duy trì từ năm 

2012 đến nay giữa HTX NN Đông Thôn, Quảng Công, Quang Trung xã Yên Thái; 

HTX Quảng Bình, xã Yên Thắng, Đông Sơn, xã Yên Mạc… với Trung tâm Nghiên 

cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực và thực phẩm với quy mô 120 ha. Bình 

quân giá trị thu nhập 1 ha canh tác lạc đông đạt từ 100-120 triệu đồng/ha, cao hơn 3 lần 

so với trồng ngô thương phẩm. 

- Mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm chạch sụn giữa HTX sản xuất 

và tiêu thụ cây con đặc sản an toàn Yên Hòa với Công ty TNHH Thỉnh Ca - tỉnh Nam 

Định với quy mô 8 ha. Bình quân giá trị sản xuất 1 ha canh tác chạch sụn cho thu 

nhập từ 500-600 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 6-7 lần so với trồng lúa, sau khi trừ chi 

phí cho lãi khoảng 200-300 triệu đồng/năm. Sản phẩm chạch sụn được tham gia 

chương trình OCOP năm 2020, dự kiến đạt tiêu chuẩn từ 3-4 sao.  

- Mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cá giống giữa HTX thủy sản 

Sông Đằng với Trung tâm giống thủy sản tỉnh Ninh Bình với quy mô 20 ha. Bình 

quân giá trị thu nhập 1 ha canh tác từ 300-400 triệu đồng/ha/năm, sau khi trừ chi phí 

cho lợi nhuận khoảng 100-150 triệu đồng/ha/năm.   
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Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều mô hình sản xuất và tiêu thụ nông 

sản theo chuỗi giá trị của các tổ hợp tác, cá nhân có diện tích đất canh tác lớn với các 

doanh nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng, các trường học… để sản xuất, tiêu thụ 

bí xanh, bí đỏ, rau cần, rau rút, rau xanh đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn VietGap. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 6 về sản xuất theo Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới. 

3.7. Tiêu chí Môi trường 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn. 

- 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. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Về xử lý rác thải sinh hoạt: 

+ Trên địa bàn huyện có 16 xã và 01 thị trấn, 100% các xã đã thành lập tổ thu 

gom rác thải sinh hoạt và được duy trì hoạt động thường xuyên; 100% các xã đã xây 

dựng Đề án thu gom rác thải và được Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết 

thông qua đề án. Toàn huyện có 877 phương tiện thu gom vận chuyển rác, bao gồm: 

02 xe ô tô chở rác của Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện, 25 xe chở rác tự 

chế, 850 xe chở rác chuyên dụng, 182 thùng đựng rác. Việc thu gom rác thải được 

triển khai trên tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố, thời gian thu gom rác do UBND các 

xã, thị trấn quy định, đảm bảo rác thải phát sinh từ hộ gia đình được thu gom kịp thời 

và được Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện đưa đi xử lý tập trung ở thành 

phố Tam Điệp. 

Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện ước tính 40,22 

tấn/ngày; lượng rác thải được thu gom xử lý tập trung ước đạt 30,5 tấn/ngày. Đến 

nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 

trên 90%. 

* Về xử lý rác thải công nghiệp: 

- Hiện nay trên địa bàn huyện không có cơ sở sản xuất công nghiệp vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Toàn bộ 100% chất thải công nghiệp (bao gồm chất thải công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại) trên địa bàn huyện được các chủ cơ sở phân 

loại, thu gom hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định. Đối với chất 

thải nguy hại, chủ cơ sở đã bố trí nhà kho lưu giữ, thiết bị lưu chứa CTNH và dán mã 

CTNH theo quy định, 03 cơ sở có khối lượng phát sinh chất thải nguy hại lớn hơn 

600 kg/năm đã lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại để quản lý. 

- Về bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp: Theo Quyết định số 

1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030, huyện Yên Mô được phê duyệt 04 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp 

Mai Sơn, cụm công nghiệp Khánh Thượng, Cụm công nghiệp Yên Lâm, Cụm công 
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nghiệp Yên Thổ chưa có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt), với 

tổng diện tích được phê duyệt là 158,98 ha.  

+ Hiện nay cụm Công nghiệp Mai Sơn đã có Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình” của Trung tâm 

Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình 

được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

tại Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 28/10/2019; 04 cơ sở thuộc đối tượng lập hồ 

sơ pháp lý về về môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. 

+ Cụm công nghiệp Khánh Thượng có Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình” do Công 

ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bảo Minh Khánh Hồng lập, đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3021/QĐ-BTNMT ngày 04/10/2018 và có 

03 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng, lập hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, xác nhận. 

+ Cụm công nghiệp Yên Lâm: Hiện nay mới có Công ty TNHH Giầy Athenna 

Việt Nam đầu tư vào Cụm với diện tích là 9,9 ha. Đến nay Công ty đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án 

tại Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 06/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Ninh Nình.  

 * Về thu gom, xử lý chất thải y tế: 

Trên địa bàn huyện có 01 trung tâm y tế, 03 phòng khám đa khoa và 17 trạm y 

tế ở các xã, thị trấn. Tổng lượng rác thải phát sinh từ các cơ sở y tế là 5.435 kg/tháng; 

Trong đó lượng rác thông thường khoảng 5.200 kg, rác thải y tế khoảng 90 kg/tháng 

và rác thải y tế nguy hại khoảng 145 kg/tháng. 100% chất thải y tế nguy hại phát sinh 

từ Trung tâm y tế huyện Yên Mô đã được ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư 

và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC Nam Định vận chuyển, xử lý. Chất thải y tế 

nguy hại phát sinh từ Trạm y tế các xã ký hợp đồng với Trung tâm y tế huyện Kim 

Sơn vận chuyển, xử lý. Các phòng khám tư nhân trên địa bàn có hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển chất thải y tế thông thường và chất thải y tế 

nguy hại để xử lý theo đúng quy định.  

* Về thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp: 

- Chất thải rắn từ canh tác, thu hoạch mùa màng: Chất thải chủ yếu là vỏ, thân, 

lá, gốc rễ các loại cây trồng ước tính khoảng 100.000 tấn/năm; trong đó rơm, rạ sau 

vụ thu hoạch chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 75-80%). Hầu hết, rơm rạ sau thu hoạch mùa 

màng được xử lý ngay tại đồng ruộng bằng phương pháp cầy lật đất thành phân hữu 

cơ cung cấp trở lại cho cây trồng và khoảng 15-20% rơm, rạ dùng bằng máy cuộn 

rơm để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nấm mỡ, nấm sò, nấm rơm, cung cấp làm 

thức ăn cho bò sữa... Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch tại đồng ruộng, xả rơm rạ 

xuống kênh mương, sông ngòi, vứt bỏ bừa bãi đã cơ bản được khắc phục. Do vậy 

chất thải rắn nông nghiệp được tái sử dụng gần như 100%. 
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- Chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm: Trên địa bàn huyện không có trang trại 

nào có quy mô chăn nuôi tập trung theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 

về bảo vệ và kiểm dịch động vật. Chất thải chăn nuôi chủ yếu là phân gia súc, gia 

cầm, xác động vật nên các chủ trang trại, gia trại thu gom và xử lý bằng bể biogas tận 

dụng lấy khí đốt hoặc đệm sinh học (đối với chăn nuôi gia cầm) sau đó sử dụng để 

bón ruộng, trồng hoa, cây cảnh. Các trang trại, gia trại trên địa bàn đều đảm bảo các 

điều kiện về vệ sinh thú y trong chăn nuôi theo quy định tại Luật Thú y. 

- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng: Đến nay các xã, thị trấn 

trên địa bàn toàn huyện đã lắp đặt 1.794 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên 

các xứ đồng. Tổng lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện 

ước tính phát sinh khoảng 2.290 kg/năm. UBND huyện đã hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 20 

triệu đồng để các xã, thị trấn ký hợp đồng, tổ chức thực hiện vận chuyển, xử lý vỏ 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với Công ty Cổ phần đầu tư và kỹ thuật tài 

nguyên môi trường ETC Nam Định. 

* Đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ: 

- Các cơ sở trong cụm công nghiệp: Trên địa bàn huyện có 04 cụm công nghiệp với 

07 cơ sở đang hoạt động, trong đó có 05 cơ sở thuộc đối tượng lập hồ sơ thủ tục pháp lý 

về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận, đạt 100%. Các 

cơ sở đã đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý chất thải nhằm xử lý lượng chất thải 

phát sinh tại cơ sở. 

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ quy mô hộ gia đình: Trên địa bàn huyện 

hiện có 1.934 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trong đó có 405/405 cơ sở (đạt 

100%) thuộc đối tượng lập hồ sơ thủ tục pháp lý về môi trường đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; các cơ sở còn lại đều có biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường; 100% hộ đã ký 

cam kết bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm với UBND các xã, thị trấn. 

- Đối với các hoạt động chăn nuôi: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 33 trang 

trại, 301 gia trại, không có trang trại, gia trại nào có quy mô chăn nuôi tập trung theo 

quy định tại Điều 11 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch động vật. Các trang trại, 

gia trại đều lắp đặt hầm khí sinh học biogas, đã ký cam kết với chính quyền địa 

phương về việc thực hiện quy định của pháp luật về môi trường. Trong quá trình chăn 

nuôi đã áp dụng các biện pháp xử lý chất thải hợp lý, đảm bảo an toàn sinh học, vệ 

sinh thú y, vệ sinh môi trường. 

*Các làng nghề: 

- Trên địa bàn huyện Yên Mô có 11 làng nghề đang hoạt động (làng nghề bún 

Khánh Dương; làng nghề cói bèo Đông Đoài, Đông Yên, Ngọc Lâm, Phù Sa - xã Yên 

Lâm, Nộn Khê xã Yên Từ, xóm 1, Tây Sơn và xóm 3 Hồng Thắng - xã Yên Mạc, xóm 3 

xã Khánh Thịnh; làng nghề Nề Bình Hải - xã Yên Nhân) các làng nghề có 324 hộ gia 

đình tham gia với 603 lao động. Các hộ tham gia sản xuất của làng nghề luôn thực hiện 
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đúng quy định về bảo vệ môi trường, không có cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường hoặc 

bị xử phạt trong lĩnh vực môi trường.  

- UBND các xã có làng nghề đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng 

nghề theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và được UBND 

huyện phê duyệt, UBND các xã đã thành lập tổ tự quản về môi trường, ban hành quy 

chế hoạt động của tổ tự quản môi trường làng nghề. Tính chất ngành nghề ít gây hại 

cho môi trường, công tác bảo vệ môi trường và ý thức tự giác tham gia bảo vệ môi 

trường của người dân ngày càng cao do vậy trong những năm qua tại các làng nghề đều 

ổn định, không phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Môi trường theo Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới. 

3.8. Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Hằng năm, Huyện ủy có Nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch về công tác 

an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt 

cấp trái pháp luật. 

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và 

vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm liền kề trước. 

- Lực lượng vũ trang huyện (Công an, Bộ đội địa phương; Dân quân tự vệ) 

hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Hàng năm, Công an huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham 

mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch chỉ 

đạo công tác đảm bảo ANTT và quốc phòng toàn dân; Công an huyện xây dựng 

Chương trình công tác, kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch quốc phòng toàn dân, kế hoạch 

chuyên đề về giữ vững thế trận quốc phòng các cụm phòng thủ của huyện; quy chế 

phối hợp theo Nghị định số 03/201/NĐ-CP trong thực hiện bảo vệ An ninh quốc gia.  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về Quốc phòng như 

công tác tuyển sinh, tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tất cả các 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương đều được đăng ký vào ngạch 

dự bị và được huyện tổ chức giới thiệu việc làm. Hàng năm, quân số tham gia huấn 

luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đều đạt 100% chỉ tiêu 

cấp trên giao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu thực hiện tốt công tác giáo 

dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện và các đối tượng theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an 

ninh; công tác chính sách hậu phương quân đội. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự 
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huyện đều đạt danh hiệu thi đua tiên tiến trở lên, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 

quân khu 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và UBND huyện khen thưởng. 

 - Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ huyện xây dựng, duy trì 11 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc ở cơ sở gồm: “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Xây dựng địa bàn không 

có ma túy”; “Cổng trường an toàn về ANTT”; “Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến 

về ANTT”; "Tổ dân phố, thôn xóm an toàn về ANTT"; "Tổ tự quản đảm bảo TTCC 

gắn với vệ sinh môi trường"; " Quản lý giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi 

phạm pháp luật"; “Cụm an toàn về ANTT”; “Tiếng loa an ninh”; “Camera an 

ninh”; “Toàn dân tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, độc hại trên 

mạng xã hội”. Đến nay, các mô hình phong trào hiện phát huy tốt tác dụng trong đảm 

bảo ANTT ở cơ sở, được các cấp, các ngành đánh giá cao, nhiều cá nhân, tập thể 

được biểu dương, khen thưởng. 

- Công an huyện đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp công tác, nắm chắc 

tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các đối tượng khiếu kiện; rà soát các điểm tranh 

chấp, khiếu kiện trong nhân dân, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

chỉ đạo giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở, không để diễn 

biến phức tạp, xảy ra đột xuất bất ngờ. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện 

không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp trái pháp luật. 

- Năm 2011 trên địa bàn huyện có 01 xã trọng điểm phức tạp về ANTT là xã 

Mai Sơn, đây là xã giáp danh với các huyện khác, có tuyến quốc lộ I chạy qua. 

UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện 

tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã 

hội, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn 

xã hội. Đến ngày 16/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định đưa ra khỏi diện 

trọng điểm phức tạp về ANTT đối với địa bàn xã Mai Sơn. 

- Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp 

luật khác, qua kiểm tra, thẩm định từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 

189 vụ phạm pháp hình sự, Công an huyện đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều 

tra, phá 162/189 vụ (đạt 85,7%). Vi phạm hành chính trên địa bàn xảy ra 667 vụ, đã giải 

quyết dứt điểm 667 vụ (đạt 100%). Các loại tai, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm 

pháp luật được kiềm chế giảm qua từng năm. 

 Từ năm 2011 đến nay, Công an huyện đều đạt danh hiệu thi đua từ tiên tiến 

trở lên, được các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng.  

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội theo Bộ 

tiêu chí huyện nông thôn mới. 

3.9. Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định. 
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- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Ngay từ năm 2011, Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Từ năm 2012 

đến nay, Ban chỉ đạo được kiện toàn do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng 

ban. Ban chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn, bổ sung các thành viên, tổ chức và 

hoạt động theo đúng quy định và phù hợp với thực tế của huyện, đáp ứng kịp thời 

với yêu cầu chỉ đạo công việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hàng 

năm, BCĐ ban hành chương trình hành động, phân công nhiệm vụ, đơn vị phụ trách 

cho từng thành viên, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện xây dựng nông thôn mới theo 

đúng quy định. Đến nay 16/16 xã trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận 

là xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện gồm 09 thành viên, do đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chánh Văn phòng. Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện thường xuyên được kiện toàn và hoạt động đúng quy định theo Quyết định 

số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới các cấp. VPĐP huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

+ Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 2010-2020 trình trưởng Ban Chỉ đạo 

phê duyệt. Đồng thời xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 

huyện; chuẩn bị các nội dung, chương trình hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo 

yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo. 

+ Xây dựng Đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải 

pháp, kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 

trên địa bàn huyện, báo cáo Ban chỉ đạo. 

+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện triển khai, tổ chức thực hiện 

các Chương trình, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2017, định hướng 

đến năm 2020. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; kiến nghị, đề 

xuất biện pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. 

+ Lập dự trù kinh phí phục vụ hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo huyện và Văn 

phòng điều phối, trình Ban chỉ đạo phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. 

+ Quản lý kinh phí, trang thiết bị, tài sản và bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban 

chỉ đạo theo quy định pháp luật. 

c) Đánh giá tiêu chí: Đạt chuẩn tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Kết quả đạt được 
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Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ 

huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp nhân 

dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. Hạ tầng kinh tế-xã hội được hoàn thiện, đời sống vật chất, văn hóa, 

tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị ngày càng vững 

mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện mạo nông thôn có 

nhiều khởi sắc, sạch đẹp và văn minh hơn, một số kết quả nổi bật là: 

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ 

đạo tích cực, hiệu quả, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của các địa 

phương. Các công trình xây dựng đều nằm trong quy hoạch, đảm bảo đúng quy định. 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, hệ thống điện -

đường - trường - trạm, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thông tin truyền thông, 

nhà ở dân cư được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đạt chuẩn, làm thay 

đổi rõ rệt diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; giá trị 

sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng 

hóa, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác tăng cao.  

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm mạnh, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và 

nâng cao 

- Hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát 

huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

2. Hạn chế 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Yên Mô còn một số khó khăn, tồn tại như sau: 

- Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu 

xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ hỗ trợ của nhà nước, 

chưa thực sự phát huy vai trò chủ thể trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình. 

- Một số xã coi trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, chưa chú 

trọng nhiều đến công tác phát triển sản xuất, cảnh quan, môi trường... 

- Công tác xã hội hóa nguồn lực, chung sức xây dựng nông thôn mới của các 

doanh nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp.... còn ở mức độ. 

- Các xã chưa có cán bộ chuyên trách nông thôn mới, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, kinh nghiệm của cán bộ kiêm nhiệm của một số xã yếu nên tiến độ, chất 

lượng tham mưu chưa đảm bảo yêu cầu.  

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều bất cập, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định đạt chưa cao. 

- Việc phân loại rác thải (rác hữu cơ, rác vô cơ) tại các hộ gia đình chưa thực 

hiện quyết liệt, nên khối lượng rác thải sinh hoạt lớn, khó khăn cho việc vận chuyển, 
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xử lý, chi phí đầu tư xử lý rác thải tăng cao. 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

- Xuất phát điểm của các xã thấp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật yếu kém, không đồng 

bộ, nguồn kinh phí để hoàn thành các tiêu chí cần nhiều vốn trong khi hỗ trợ từ cấp 

trên còn hạn chế.  Thủ tục, hồ sơ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất phức tạp, phải trải 

qua nhiều bước, nhiều cấp, nhiều ngành.  

- Vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của một số xã 

chưa cao, chưa quyết liệt, thiếu chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; 

sự phối hợp giữa cấp, ngành có lúc, có việc chưa kịp thời.  

- Điều kiện vị trí địa lý không thuận lợi, chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn 

đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm luôn tiềm ẩn ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

4. Bài học kinh nghiệm  

- Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của 

các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; sự tham gia tích cực và phối hợp 

chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu đi 

đầu trong phong trào, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Khơi gợi tổ chức, cá nhân, đặc 

biệt là con em quê hương thành đạt cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương. 

- Coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để cán bộ, nhân dân biết, tự nguyện 

tham gia. Thực sự dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân, làm cho dân hiểu, 

dân tin, dân hưởng ứng tham gia bàn bạc, hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông 

thôn mới. 

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các cấp. Phân công, phân cấp 

nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những 

khó khăn vướng mắc ở cơ sở.  

- Huy động và sử dụng các nguồn lực phải dân chủ, công khai, có sự đồng 

thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, mọi đóng góp của người dân phải 

được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ. Đồ án quy hoạch, đề 

án xây dựng nông thôn mới phải được công khai và có sự tham gia ý kiến của cộng 

đồng dân cư.  

- Gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan tâm chú trọng phát triển sản xuất, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường nông thôn. 

- Công tác chuẩn bị hồ sơ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất phải chuẩn bị sớm 

trước năm đăng ký về đích ít nhất là 1 năm; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất để nhân dân biết, ủng hộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, theo phương châm 

dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ. 



50 

 

 - Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen 

thưởng những tập thể, cá nhân, nhất là  có thành tích xuất sắc trong phong trào chung 

sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 

1. Quan điểm 

- Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là 

trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Phát huy tối đa các 

nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai, tổ chức 

thực hiện. 

- Không ngừng củng cố, duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt 

chú trọng nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu 

nhập, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. 

 

2. Mục tiêu  

2.1 Mục tiêu chung: Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu 

chí xã, huyện NTM theo quy định và yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; đến năm 

2025, phấn đấu có 50% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 20% số thôn, xóm đạt 

chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

2.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Giai đoạn 2021-2025: Duy trì, nâng cao 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; giữ 

vững số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (16/16 xã); Duy trì, giữ vững 

02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gồm (xã Yên Lâm, Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên 

Mạc, Yên Nhân, Yên Thái và Khánh Thượng); mỗi năm ít nhất có 07 thôn, xóm đạt 

chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Giai đoạn 2025-2030: Phấn đấu huyện Yên Mô là huyện nông thôn mới nâng cao. 

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí 

3.1. Về quy hoạch 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã 

được phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất, 

xây dựng NTM của các địa phương và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, của xã đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch của 

tỉnh, huyện. 

3.2. Về hạ tầng kinh tế - xã hội 

Tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ 

xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình 

thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; cụ thể: 

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn theo quy hoạch, tạo 

sự liên kết, liên hoàn thông suốt từ mạng lưới giao thông Quốc gia đến đường tỉnh, 

đường huyện, đường xã. Tập trung xây dựng các tuyến đường trục chính nội đồng 

được bê tông hóa. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch làm thủy lợi nội đồng hàng năm, tập 

trung nạo vét, giải tỏa, khơi thông dòng chảy và đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống 

công trình thủy lợi, đê điều theo kế hoạch, quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham 

gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội về phòng, chống 

thiên tai, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, thực hiện tốt 

phương châm 4 tại chỗ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTT và 

TKCN, chế độ trực ban trong mùa bão, lũ - nhất là công tác tuần tra, canh gác, phát 

hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu, ngày đầu. 

- Tiếp tục cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt 

của dân cư nông thôn, đảm bảo duy trì tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an 

toàn đạt 100%. Phát triển điện mặt trời áp mái ở các tổ chức, cá nhân. Vận động, tuyên 

truyền các thôn, xóm, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống đường 

điện chiếu sáng cao áp dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, đường trục thôn, trục xã. 

- Xây dựng các tuyến đường cây xanh, hoa kiểu mẫu trên các trục đường chính, 

tạo điểm nhấn rõ nét về cảnh quan môi trường xanh- sạch-đẹp các khu vực công cộng. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các Trường học trên địa bàn, xây 

dựng trường THPT Tạ Uyên đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, 

xây mới các phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ,…bổ sung các trang 

thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu dạy học trong 

tình hình mới. 

3.3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 

sống cho nông dân, giảm nghèo bền vững 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đặc biệt 

chú trọng thực hiện giải pháp về tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ giới 

hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức 

sản xuất trong nông nghiệp. Mở rộng diện tích và thực hiện thâm canh, thâm canh 

cao trên diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác 

mới đảm bảo hiệu quả, bền vững. 

- Thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với 

môi trường, đóng góp nhiều cho ngân sách đầu tư vào các cụm công nghiệp. Tập 

trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn theo quy hoạch, gắn với 

các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, cơ cấu lao động. Phát triển kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhất là ở thị trấn Yên 

Thịnh, các xã có danh thắng, di tích, có tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái. 

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm 

hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách, người có công, người rủi ro.  Tuyên truyền, giới 

thiệu những mô hình, kinh nghiệm thoát nghèo nhanh, bền vững của các hộ gia đình, 

địa phương, kinh nghiệm sử dụng vốn vay có hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách 
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hỗ trợ về đào tạo nghề, tiếp cận việc làm cho đối tượng là hộ nghèo và chính sách cho 

vay ưu đãi, chính sách về đất đai, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng 

thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

- Triển khai tốt công tác dạy nghề nông thôn, quan tâm chú trọng việc liên kết đào 

tạo nghề với các doanh nghiệp, nhằm đào tạo nghề tại chỗ cho công nhân, tạo việc làm 

phù hợp, gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

3.4. Về văn hoá - xã hội - môi trường 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các chính sách dân số, đấu tranh phòng 

chống văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong từng 

cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước. 

- Tổ chức tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao tỷ lệ lao 

động có việc làm qua đào tạo. 

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các cơ sở y tế, đầu tư bổ sung trang 

thiết bị y tế theo hướng hiện đại. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế  

tự nguyện và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng 

khó khăn không thuộc diện chính sách hỗ trợ. 

- Tập trung đẩy mạnh đầu tư hoàn thành hệ thống cấp nước sạch tại các xã, thị 

trấn. Phấn đấu có 100% người dân được sử dụng nước sạch tập trung. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, 

nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư và doanh 

nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3.5. Về xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh nông thôn 

- Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chất lượng chuyên môn nghiệp 

vụ và đạo đức của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo 

quy định. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ, tài năng 

về công tác ở địa phương theo quy định của Trung ương, của tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục sâu rộng ở cộng đồng dân cư về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội 

phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt quy chế bảo vệ trật tự, an ninh nông 

thôn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ 

tục lạc hậu, mê tín, dị doan; xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới/ 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện 

Yên Mô kính trình UBND tỉnh Ninh Bình thẩm tra, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh; 

- VP ĐPNTM tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ NTM huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VPĐP. 
   HTN_CVNN (60) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TIÊU CHÍ 

 HUYỆN NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH 

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND ngày .../11/2020 của UBND huyện Yên Mô) 
 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí ĐVT 

Tiêu 

chuẩn 

đạt 

chuẩn 

Kết quả 

tự đánh 

giá của 

huyện 

1 Quy hoạch 
Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện 

được phê duyệt 
 Đạt Đạt 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện 

đảm bảo kết nối tới các xã 
 Đạt Đạt 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy 

hoạch 
% 100% 100% 

3 Thủy lợi 
Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống 

thủy lợi các xã theo quy hoạch 
 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 

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 

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 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt 

chuẩn 
% ≥60% ….% 

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 

7 Môi trường 
7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên 

địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn 
 Đạt Đạt 
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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% 

8 
An ninh trật 

tự xã hội 
Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội  Đạt Đạt 

9 

Chỉ đạo xây 

dựng nông 

thôn mới 

9.1. Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia cấp huyện được kiện toàn tổ chức và 

hoạt động đúng quy định 

 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 
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