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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

 Số: 88/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Cộng Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

 
BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu 

năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

 

 

Thực hiện Công văn số 333/TNMT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới 6 tháng  đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm cụ thể như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Căn cứ vào các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các văn 

bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND Tỉnh và Ban xây dựng nông thôn mới Tỉnh, Thành 

phố.  Đảng ủy - UBND xã  Cộng Hòa  đã chủ động xây dựng và  ban hành các văn bản để 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; nổi bật một số văn bảnnhư: (1) 

Nghị Quyết số 22-NQ/ĐU ngày 20/12/2021 của Ban chấp hàng Đảng bộ xã về 

phương hướng, nhiệm vụ năm;(2)Nghị quỵết số 25/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của 

HDND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (3) Quyết định số 61-

QĐ/ĐU ngày 11/5/2022 của Đảng ủy về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM 

giai đoạn 2021 -2025; Quyết định số 62-QĐ/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy xã về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2021 -

2025  (4) Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 16/5/2022  của Ủy ban nhân dân xã về 

triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, 

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người dân,  xác định việc xây dựng nông thôn mới 

lấy người dân làm chủ thể, người hưởng lợi từ Chương trình chính là người dân trên 

địa bàn xã. Phải tạo được sự đồng thuận của cả hệ thông chính trị, các tổ chức, cá 

nhân và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông 

thôn mới. 

II. Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. 

1. Tiêu chí 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, 

làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Đạt >95%. 

Thực hiện  UBND xã đã tiến hành rà soát, đánh giá việc chấp hành pháp luật 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xuất - kinh doanh trên địa bàn xã. Kết quả các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa xã đều chấp hành tốt  pháp luật về bảo vệ môi trường  

môi trường không có cơ sở nào vi phạm. Đạt 100%. Tuy nhiên đối với nuôi trồng 

thủy sản  qua rà soát đánh giá đạt 60%. ( từ  tháng 10/2021 do triều cường, kết hợp 
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hoàn lưu của cơn bão số 8 làm nhiều dân NTTS bị vỡ đầm đặc biệt là thôn Hà Loan 

(xã đã có 02 văn bản báo cáo thành phố (Công văn số 313/UBND ngày 16/10/2021 

của UBND xã Cộng Hòa về việc ảnh hưởng bởi hoàn lưu con bão số 8 và nước triều 

dâng; Công văn số 69/UBND ngày 28/02/2022 của UBND xã Cộng Hòa về một số 

hộ dân xin cải tạo sửa chữa ao nuôi trồng thủy sản sau ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn 

bão số 8 và nước triều dâng) đến nay do chưa có hướng dẫn của UBND thành phố do 

đó các hộ dân chưa triển khai NTTS được. 

Đánh giá tiêu chí chưa đạt so với quy định. 

2. Tiêu chí 17.3: Cảnh quan, không gian xanh – sạch – đẹp, an toàn, không 

để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập: Đạt 

Trên địa bàn xã có 08 thôn có hoạt động thu gom rác cho công ty đã hợp đồng 

với công ty môi trường Tuấn Đạt thu gom và xử lý,đảm bảo đúng theo quy định, có 

320/320 hộ= 100% (có trục đường thu gom) hộ tham gia thu gom rác thải đều thực 

hiện phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình và thu gom theo quy định. 8/8 thôn duy trì 

và thực hiện hiệu quả ngày chủ nhật xanh.  

- Đánh giá tiêu chí : Đạt 

3. Tiêu chí 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy 

hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: Đạt >80% 

UBND xã đã hợp đồng với công ty môi trường Tuấn Đạt thu gom và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại trên địa bàn đảm bảo đúng theo quy 

định, có 320/320 hộ= 100% (có trục đường thu gom) hộ tham gia thu gom rác thải đều 

thực hiện phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình và thu gom theo quy định.  

  4. Tiêu chí 17.7: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất 

thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường : 

Đạt 100%. 

  Thực hiện Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển xử bao bì gói thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 54.KH-

UBND ngày 8/3/2021 về thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

và thuốc Bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại vùng sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 -2025. 

 Trên địa bàn xã thực hiện xây dựng 81 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

tại các xứ đồng (trong đó có 01 bể lưu chứa lớn), tuyên truyền hướng dẫn nhân dân 

đưa bao gói thuốc bảo vệ thực vật về các bể chứa trên. 

- Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm: 

+ Không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất: Trên địa bàn xã có 24/24 

hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực hiện ký cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, 

cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% hộ ký cam kết 

không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất. Hàng năm, thành phố và tỉnh lấy 

mẫu giám sát an toàn thực phẩm không phát hiện chất cấm sử dụng trong quá trình 

sản xuất của người dân trên địa bàn xã. Hàm lượng kim loại nặng, dư lượng  thuốc 

bảo vệ thực vật, ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm trồng trọt không vượt mức giới 
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hạn tối đa cho phép; tồn dư hóa chất, kháng sinhh trong các loại sản phẩm thịt và ô 

nhiễm vi sinh vật không vượt ngưỡng cho phép: Không phát hiện. 

Đánh giá tiêu chí : Đạt 100% 

5. Tiêu chí 17.8: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh 

hoạt phù hợp đảm bảo ba sách : Đạt >85%. 

Ban chỉ đạo xã đã chỉ  đạo và phân công cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ 

đạo và giao cho các đoàn thể rà soát thống kê danh sách các hộ chưa có nhà tiêu, nhà 

tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đảm bảo chỉ tiêu quy 

định. Qua rà soát trên địa bàn xã có 95% các hộ đều có nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo 3 

sạch theo quy định. 

Đánh giá tiêu chí: Đạt 95%. 

6. Tiêu chí 17.11: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn: Đạt >30%. 

Thực hiện: Trên địa bàn xã  có 878/895 hộ = 98,2% tham gia thu gom rác thải, 

lượng rác thải sinh hoạt, đảm bảo phân loại ngay từ hộ gia đình. Toàn bộ rác thải 

được Công ty Tuấn Đạt vận chuyển xử lý theo quy định. 100% các hộ đều có nhà tiêu 

hợp vệ sinh. 

Đánh gia tiêu chí: Đạt 98,2%. 

7. Tiêu chí 17.12: Tỷ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, 

tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: Đạt>50%. 

Trong sáu tháng đầu năm UBND xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên 

truyền hướng dẫn và vận động Hội viên, đoàn viên không sử dụng các sản phẩm nhựa 

sử dụng một  lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học… Cụ thể tuyên truyền Hội viên 

và nhân dân đi chợ bằng Làn sách để hạn chế dùng các loại túi bóng nhựa khó phân 

hủy..  Đến nay cơ bản nhân dân đã ý thức tự thu gom rác và phân loại rác trước khi 

được Công ty Tuấn Đạt vận chuyển xử lý theo quy định 

Đánh giá tiêu chí : Đạt >51%. 

III. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, đi vào chiều sâu, đạt  được các mục tiêu 

đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục bám sát vào các Chỉ thị, Nghị quyết, 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố và chỉ đạo của BTV Thành uỷ 

tại Luận số 20 -KL/TU ngày 18 tháng 3 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 

2022 với mục tiêu: “Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đa dạng sinh học, đặc sắc 

về văn hoá, là động lực trong phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái”. 

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các Chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà  nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; 

xác định xây dựng NTM là Chương trình có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, 

trên nguyên tắc “ nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp là căn 

bản, Nhân dân là chủ thể”; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường 

xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy  sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và Nhân dân cùng tham gia. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 
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Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người 

dân về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM; trọng tâm là khơi dậy tinh thần tự lực, hợp tác – liên kết mọi mặt của 

người dân nông thôn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nhằm“tạo chuyển 

biến căn bản trong nhận thức của nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng 
kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, tiến tới khá giả”. 

2.  Phối hợp với Phòng ban chuyên môn thành phố  đề xuất UBND thành phố  

sớm hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã trong đó đề xuất quy hoạch cụ thể: 

Phát triển SX gắn với thực hiện đề án Nông hoá thổ nhưỡng trên địa bàn, hình thành 

vùng SX nông nghiệp, vùng chuyên canh tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp 

với quy mô phù hợp theo hướng công nghệ cao, xây dựng thành chuối phát triển sản 

xuất như trồng lúa theo tiêu chuẩn Việt gáp, hình thành khu vực trồng lúa, khoai lang, 

khu vực nuôi tôm công nghiệp kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn, rừng trồng cây gỗ lớn, 

tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao; sản xuất đạt tiêu chuẩn về an toàn thực 

phẩm gắn với thực hiện chương trình OCOP. 

3.  Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ gia đình nâng cao các tiêu chí đã 

đạt thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

4. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã được công 

nhận trong thực hiện NTM kiểu mẫu. 

VI. Kiến nghị, đề xuất: 

1.  Chuyển dịch đất rừng kém hiệu quả sang  trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế. 

2. Sớm hoàn thành bàn giao đường mương  Đồng Cầu để nhân dân sản xuất 

nông nghiệp phục vụ Kế hoạch trồng 5 ha lúa theo hướng Việt gáp. 

3.  Hiện nay, nhiều hộ NTTS ( Tôm công nghiệp) sử dụng  không có khu nuôi 

tập trung, mạnh ai người ấy làm, đắp nạo, vét, san múc đất tự tạo ao nuôi gây mất 

ANTT, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch nuôi trồng thủy sản tập 

trung đối với nuôi tôm công nghiệp. 

4. Tiếp tục hỗ trợ quản bá sản phẩm OCCP tại các Hội chợ, thương mại nhất là 

các sản phẩm của hộ gia đình. 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Cộng Hòa về kết quả thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới  6 tháng đầu năm và phương hướng  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

(Có phụ biểu chỉ tiết về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã 

kèm theo). 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

- BCĐ xây dựng NTM thành phố (báo cáo); 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- LưuVp. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

            Nguyễn Thanh Trường 
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