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dgng nông thôn môi cüa tinh Hà Nam
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Thsc hiÇn Quyét dinh 1274/QD-TTg, ngày lgl8l2}20 cüa Thü tuong
Chinh phü vè viÇc ban hành Quy dinh dièu kiên, trinh tg, thü tuc, hà so xét, công
nhân và công bti tinh, thanh phô tr.uc thuQc Trung uong hoan thanh nhiÇm vp xây
dprg nông thôn môi nâm 2020; Thuc hiÇn Hucrng dân st5 37|IJD-}/ITTW-BTT
ngày 07110/2020 cua Ban Thuong tr.uc Üy ban Trung uong MTTQ Viêt Nam vè tây
ÿ kién vè sg hài lông cùa nguoi vè tét qua xây d1mg nông thôn moi d6i vôi tinh,
thanh phti tr.uc thuQc Trung uurg; Càn cü Ké hoech 2719/KLI-UBND, ngày
0919/2020 cüa Üy ban nhân dân tinh Hà Nam vè ho* thiÇn hà so dè nghi xét,
công nhân tinh Hà Nam hoàrn thanh nhiÇm \r.u xây dUng nông thôn môi nâm2020.

Ban Thuùng trgc Üy ban MTTQ Viêt Nam tinh Hà Nam Bâo câo két
quâ lây ÿ kién vè su hài lèng cüa nguùi dân vè tét xây dpg nông thôn môi
cùa tinh nhu sau:

I. CÔNG TÂc TRIEN KHAI
1. Thgc hiÇn huong dân cüa Ban Thuôrng tryc Üy ban Trung uong MTTQ
ViÇt Nam, Ban Thuèrng ryc Üy ban MTTQ ViÇt Nam tïnh Hà Nam, ban hanh Ké
hopch sti SOaI«H-MTTQ, ngày Og/tO/2020 vè tô chüc lâv ÿ kién vè ss hài làng

cùa nguoi dân vè két quâ xây dpg nông thôn moi cüa tinh,Hà Nam. Theo ké
ho4ch, viÇc Éy ÿ kién dânh giâ sg hài lông cüa nguoi dân vè kiit quâ xây dpg
nông thôn moi cüa tinh Hà Narn dugc thgc hiÇn Ai5i voi khoang 12% tông sO t O
gia dinh cüa 83 xâ thuQc câc huyÇn, thàrnh phô, thi xâ trong tinh (khônelây ÿ kién
AOi vOi 26 phuùng, thi ffân).
2. Ban Thuong @c Ûy ban MTTQ Viêt Nam tinh tô chûc Hôi nghi triên
khai thông nhât hong Ban chi dpo cüa tirù và Ban chi dpo câc huyÇn, thanh phô,
thi xâ và Ban Thuùng trgc Üy ban MTTQ céc huyÇn, thành ptrô, ttrl xâ vè câch
thuc triên lüai lây phiéu trên dia ban toan tinh. Tô chûc tap huân qt 616 huyÇn,
thành Éô, *ri xâ cho IOO% Ban Thuàng ttuc Üy ban MTTQ cùa 83 xâ, Truôrng
Ban công tac M{t trên trên tiia ban tinh và mü Ban Thuèrng tr.uc Üy ban MTTQ,
Ban chl «[o xây (mg nông thôn mcri , câc tô chric chirür tri - xâ hôi câp huyÇn
cung du Hôi nghi huông aân Éy ÿ kién vè sp hài lông cùa nguoi dân vè két quâ
xây drpg nông thôn môi
dia ban tinh.

&

Bm Thuùag tnpc tty ban MTTQ câc huyÇn, thanh

pfriS,

vri,i Ban chl d+o xây dlmg nông thôn moi và câc tô chüc chinh

ttri xa ph6i

hçrp

tri - xâ hgi cùng

thôi gian triên khai thyc hiÇn, hudrng dân Ban Thuùng
trgc Üy ban MTTQ câc xâ và Ban Côn g tâc Mat trfn ô khu dân cu thUc hiên;
phân công nhiêm W cho câc thanh viên Ban'công t1c M[t trân tién hanh phât
pt ié,r, tâi V kién tryc üép tôi ttmg hQ gia tlinh theo sti luqng phân bô; thu phiéu
,a tôrrg hqp ÿ kién vè su hài lông cüa nguùi dân vè két quâ xây dpg nông thôn
môi cüa tinh Hà Nam.
câp thông nhât câch thûc,

3. Trong quâ tinh tô chric lây ÿ kién cüa nguoi dân, Üy ban MTTQ Viêt
Nam câc câptrong tinh luôn coi trgng công tac tuyên tnryèn vè tét quâ xây dUng
nông thôn moi cüa thh. Két quâ lâV ÿ kién sg hài lông cùa nguoi dân vè dè nghi
công nhen tinh hoan thành nhiêm vU xây dgng nông thôn môi ndm 2A20 dugc
công khai trên Dài Phât thanh - Truyèn hinh tinh Hà Nam và Công Thông tin
diÇn tu cüa Üy ban Nhân dân tinh trong vông 10 ngày kê ù ngày Ban Thuôrng
tr.uc Ûy ban MTTQ ViÇt Nam tinh Hà Nam c6 bâo câo két quâ.

n.

rÉr QUÀ TrI{,Ic HrEN

1.

D6i tugns, fÿ lê Iây ÿ kién

ViÇc lâV ÿ kién dânh giâ sg hài lông cüa nguoi dân vè két quâ xây dpg
nông thôn môi cüa tinh Hà Nam dugc tô chüc lâV ÿ kién ô IOO% khu dân cu trên
dia ban tinh Hà Nam û tât cà 83 xâ (không lâV ÿ kién ô câc phuèrng, thi trâ.,).

* Tÿ lê lây ÿ ktén d6t voi ho gta ûnh: Tô chüc lâV ÿ kién khoan g 12% sé)
hQ gia clinh crm 83 xâ trong tinh là 22.545 hQ, tuong img vôi lây 22.5a5 phiéu
(Theo sO tiçu cua Chi cpc Dân sô - fé ho4ch hôa gia dinh tinh, tinh dén trét quli
II nàm z}z},tông sôlrQ dân cüa 83 xâ 1à: 186.555 hô). Cu thé sô hQ cüa câc xà
tung huyÇn, thành phô, thi xâ nhu sau:

- Tông ro.frO dân cùa 10 xâ Xruô9 th+nh pfrô fnri Lÿ là: 16.981 h9. Nhu vay
l<hoëlmig l2%o sô h0 dân dugc Lày ÿ kiên bàng hinh thüc phiêu hôi cüa thanh phô
Phü Lÿ là: 2.090 hQ.

- -lTông

,.

h0 dân cüa 07 .yâ thuQc ttri xâ Duy Tiên là: 15.812 hQ. Nhu vpy
lrtroang l2o/o s6 hO dfu duqc lâV ÿ kién bàng hinh thric phiéu hôi cùa ttri xâ Duv
Tiên là: 1.900 h0.
s,q

r,.

-l
- Tông
sq h0 dân cùa 16-xâthuôc llryÇn BinhLpc là: 37-598 h9. Nhu vpy
khoâng
§hô dân dusc lâV ÿ kién bàng hinh thüc phiéu hôi cüa huyÇn Binir

lt/t

L,plà: affi*0.

- -lrong eô h0 dân cua 20 xâ thu§c \ryêo Lÿ Nhân là: 51.810 h0. Nhu vpy

khoàqg
l.lhâû 1à

h§ dân ôrsc lây ÿ kién bàrrg hinh thric phiéu hôi cùa huyÇn Lÿ

th+ huyÇn Kim Bâng là: 33.411 hq. Nhu vây
,lây ÿ $n Ueng hinh thric phié" hôi cùa huyÇn Kim

ctb I 6:râ

r

Thanh Liêm là: 3.765 h0.

14 xë &u§c huyÇn Thanh Liêm là: 30.943 hô. Nhu
d,rpt lây ÿ kién bàng hinh thüc phiéu hôi cùa huyÇn
2

Z.l<ét quâ tlânh giâ 15 nQi dung trong phiéu hôi cg thê nhu sau:
NQi dung 1. Ông (Bà) cô dugc ptrô Uién vè quy hoach cüa xâ, huyÇn
không? : Dçt.

dô:

Trong

+ Hài lông 1à: 2l.828phiéu (chiém 96,82%)
+ Chua hài lông là: 717 phiéu (chiém 3,18%)

giâi

ti

NQi dung 2. ViÇc quy hopch chg, vùng sân xuât nông nghiÇp, khu vui choi
ô dfa phuong cô dâm bâo không?: D1t.

dô:

Trong

+ Hài lông là: 2l.292phiéu (chiém 94,4%)

+ Chua hài lông là: 1.217 phiéu (chiém 5,4%)
NQi dung 3. Câc duong giao thông ô khu dân cu, xâ, huyÇn di lai thuan
tiên không?: D3t.

dô: + Hài tông 1à: 21.707 phiéu (chiém 96,3 oÂ)

Trong

+ Chua hài lông 1à: 838 phiéu (chiém 3,7 yo)
NQi dung 4. Giadinh Ông @à) cô thgc hiÇn viêc phân lopi râc thâi tai hô
gia cïinh không?: Det.

Trong

d6:

+ Hài lông là: 2l.465ptttéu (chiém 95,2%)
+ Chua hài làng là: 1.080 phiéu (chiém 4,8oÂ)

NQi dung 5. Viçc thu gom, xù
thuc hiên tôt không?: D3t.
Trong

dô:

lÿ râc thâi sinh hopt ô dia phuong cô dugc

+ Hài lông là: 21.858 phiéu (chiém 97,0%)

+ Chua hài lông là: 687 phiéu (chiém 3,0 %)
NQi dung 6. Hàrng tuân khu dân cu, xâ cô tô chüc vÇ sinh, tràng và chàm
sôc cây xanh hoflc hoa ven duong không?: D4t.

Trong

dô:

+ Hài lông là: 21.740 phiéu (chiém 96,40Â)

+ Chua hài lông là: 805 phiéu (chiém 3,6yo)
NQi dung 7 EiÇn sinh ho4t dugc cung câp dày dü và giâ diÇn cô phù hçrp
voi thu nhâp cüa gia dinh Ông @à) ktrông?: Dçt.
Trong

d6:

+ Hài lèng là: 21.300 phiéu (chiém 94,5%)

+ Chua hài lông là: 1.245 phiéu (chiém 5,5oÂ)
NQi dung 8. Gia dinh Ông @à) cô dugc dung nuôc mây phgc vg sinh hopt
không? chât luqng và giâ nuôc sinh hopt c6 bâo ttàm không?: Dçt.

Trong

d6: + Hai lông là: 2l.346phiéu

(chiém g4,7Yo)

+ Chua hài lông là: 1.199 phiéu (chiém 5,3 Yo)

3

NQi dung 9. Tinh hinh an ninh trât t.u ô dia bàn khu dân cu, xâ noi gia tlinh
Ông (Bà) sông cô bâo dâm không?: Eçt.

Trong

dô: + Hài tông là:22.056 phiéu (chiém 97,8 %)
+ Chua hài lông là: 489phiéu (chiém 2,2yo)

NQi dung 10. Viêc giâi quyét câc thü tpc hành chinh liên quan dén nguoi
dân cüa can bg, công chüc dia phuong c6 nhanh chông, thuan tiÇn không?: D3t.

Trong

d6: + Hài lông là:22.067 phiéu (chiém 97 ,9%)
+ Chua hài lông là: 478 (chiém z,l%o)

NQi dung 11. ViÇc huy «lông dông g6p (tièn, ngày công, hién dât) cüa gia
dinh Ông (Bà) dê xây dgng nông thôn moi c6 phù hqp không?: Dçt.
Trong

d6:

+ Hài lèng 1à: 22.l06phiéu (chiém 98,1%)

+ Chua hài lông là: 439 phiéu (chiém l,gyo)
NQi dung 12. Thu nhâp và tloi sông tinh thân cüa gia dinh Ông (Bà) hiÇn
nay tôt hon so voi truôc ttây khi dia phuong chua xây dpg nông thôn moi
không?: D?t.
Trong

d6:

+ Hài lông là: 22.243 phiéu (chiém 98,7%)

+ Chua hài làng

là

302phiéu (chiém l,3Yo)

NQi dung 13. Gia dinh Orrg (Ba) cô dugc tuyên tmyèn, van dQng vè trâch
nhiêm tham gia thgc hiÇn nhiÇm vU xây dUng nông thôn'môi cüa ilia phuong
không?: D?t.

Trong

d6:

+ Hài lông là: 22.337 phiéu (chiém 99,1%)

+ Chua hài lông là: 208 phiéu (chiém O,g%)
NQi dung 14. Cân bô xâ và thôn (Truong thôn, Truong'Ban Công tâc Mlt
tên, Tnrong câc hçi doàn ûê) ggong mâu trong xây dpg nông thôn moi
không?: DÇt.

Trong

dô: + mi lông là:22385 phiéu (chiém gg,3%)
+ Chua hài lông là: 260 phifu (chiém t,zo/o)

N$i dung 15. ÔrE@ rô dry ÿ dê drh duqc công nhfu hoan thanh nhiÇm

v${ryqpsDôasütoEtrff!."ÿ:Ë';t
i'*".T,rsng Cô: + Iüi,1ff[ft?2â6S ptté, (chiém gg,2%)
,tas phifu(ûih o,g%)
;.'n,i$.çl'
*
'""itii
',."

G
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yêu càu; dâm bâo khâch quan, dân chü và phân anh düng thyc trAng vè t<ét quâ
xây dpg NTM trên dia bàn tinh.

- Thông qua viÇc lâV ÿ kién vè sy hài lông cüa nguùi dân dôi vôi két quâ
xây dpg nông thôn môi dâ gôp phàn nâng cao nhfln thirc, trâch nhiêm, dông thôi
phât huy dugc quyèn làm chü cüa nhân dân trong thgc hiên Chuong trinh mpc
tiêu Quôc gia xây dpng nông thôn môi.

- Trong quâ trinh triên khai, thgc hiÇn, luôn nhqn dugc sg quan tâm, chï
dpo sâu sât cüa câc câp üy dàng, sy phôi hqp tpo dièu kiÇn cüa câc câp chinh
À.
quyên, sy vào cu§c vôi tinh thân trâch nhiÇm cao cüa cân b§ MTTQ, tô chirc
thành viên câc câp,

sr,r

quan tâm, huông ung tich cyc cüa nhân dân.

- Hàu hét câc hô dân dusc hôi ÿ kién dèu phân khôi tin tuorg vào

chü
truong, clucmg ltii cüa Eâng, chinh sâch phâp luflt cüa nhà nuôc và cho ràng:
Chuong trïnh xây dpg nông thôn môi tei dia phuong dâ dqt dugc nhièu két quâ
quan trgng: Diên m4o nông thôn cô nhièu khôi sâc, khang trang, xanh s4ch, dep;
tét câu h4 tàng, câc công trinh phüc lgi dugc dàu tu nâng câp, co câu kinh té
chuyên dich mpnh mê, tpo nhièu viÇc làm môi, thêm ôn dlnh lâu dài, tirng buôc
rr.
A
rn
rA
i
'
^
^
^
nâng
cao dcvi sông vflt chât, tinh thân cüa nguùi dân. Nhân
dân nhæ
thûc dây dü
hon vè nông nghiÇp, nông dân, nông thôn và ra sûc thi dua hoàn thanh câc chi
tiêu, tiêu chi Nông thôn môi .

* Kù

quô itdnh giti cho théy:

-

14/14 câu hôi dânh giâ: Ept tir 94,4 yo trô lên (trong khi yêu càu phiéu
hôi chi càn dqt tù 70% trô lên tii t O drqc loy ÿ kién)
- Câu hôi sô 15 dpt gg,2oÂ (trong khi yêu càu phiéu hôi chi càn clqt tù 80%
trô lên tA nç iîuqc liiy ÿ kiéfl.

* »iit voi sô phiéu chua hài làng: Tÿ lê sô nguôi dân,dugc hôi chua hài
lông voi câc câu hôi cp thê:

-

Nai dr*g /. Côn 3,l8yo nguoi dugc hôi trâ loi không dàng ÿ vi sau khi rà
soât, dièu chinh, bô sung quy hopch cüa xâ, chua công bô, thông bâo klp thoi cho
nhân dân trên hÇ thông phât thanh và t4i câc khu dân cu.

-

Nai dung

2.Tÿ

lÇ

nguùi dân dugc hôi chua hài lông là 5,4yo.

+ Lÿ do: Môt sô thôn chua xây dpg duo. c khu vui choi giâi tri phù hqp; viÇc
uâp nhQp câc thôn, x6rn, khu dân cu dân dén cô noi nguài dân thây ktông phù
hç vôi Euyèn thông, lê hôi, phong tgc tâp quén cùa câc thôn, xôm truôc kia sinh
hoet làrm cho cric ho4t d§ng vàn hôa tràm *uông. ViÇc quy ho4ch chg môi xâ moi
chi cô mQt c|ry tstrng tâm hogt dông vào butii sting do dô mÇt sô noi vân côn "chg
t+rl', 'chg c6cn hogt ctông trong câc khu dân cu.

- Nôi dwg

3. Cèn 3,7 yo nguoi dugc dân dugc hôi tâ loi chtra hài lông Vi
kti q$"ny3 F,.& doen duàng cua mgt sô xâ, khu dân cu nuôc không tiêu thoât
kin ntil flt'Ury&t duong nông hoa cùa câc xâ truoc kia chtra dugc duy üi thuong
5

xuyên và chua cô phân công câc.doqtt ê fo quân, mQt sô doen duèrng trong thôn
truôc kia dâ làm già ctâ cô chô xuông câp.

-

Nai dung

4. Tÿ lê sô nguÔi dân dugc hôi chua hài lông là: 4,8oÂ

+ Lÿ do: Khi nguü dân dâ phân lo4i râc t4i nguàn, tai hÔ gia ttinh t4 *"
chuyên trô chua dugc pftao loai và câc diêm tâp két râc cüng chua thUc hiên dàng
bQ, do d6 phân lopi râc chul d4t hiÇu quâ.

-

N1ii

dung 7.Tÿ

1ê

sô nguoi dân clugc hôi chuahài lông

là

5,5Yo

+ Lÿ do: DiÇn dâ cung câp dày dü nhtmg voi müc tinh giâ diÇn bac thang
nhu hiÇn nay thi không phù. hÇp voi thu nhâp cüa ntrièu gia dinh cô müc thu nhQp
thif ô nôngthôn; viÇctu Uô, câi @o nâng câp hÇ thông diÇn côn ch4m nhân dân ÿ
kiên nhiêu.
- Nai dung S. Tÿ lê sô nguü dân dugc hôi chua hài lông là: 5,3Yo
+ Lÿ do: HiÇn tai tién dô thi công Nhà mây câp nuôc spch cho câc thôn cüa
02 xdl,iêm Son, xâ Thanh Tâm, huyÇn Thanh Liêm mÔi dugc khoang 70% do dô
nguoi dân chua cô nuôc mây sü dUng và nguoi dân thôn Trung Hiêu Hp, xâ
Thanh Hâi, huyÇn Thanh Liêm ttang ko cô nuôc mây do nhà mây nuôc dtmg ho4t
rA/
dông câp nuôc cho. nguoi dân trong thôn 2 qàm nay, nguùi dln nlai dung nuÔc
sông Eiy, nuôc giéng ktroan và nu6c mua dê sü dung. Môt sô xâ ông nuôc kêm
truôc dây dâ cü và bàn khoàn së anh huong dén nguôn nuôc spch trong sü dpng.

IIr. KIÔN NGr4, OÊ NCHI
1. Thông qua két qua Éy ÿ kién danh giâ sr,r hài lông cüa nguoi dân vè két quâ
xây dpg nông thôn moi tong tinlu hàu hét câc ÿ kién nguoi dân duo. c hôi dèu trâ

lôi hài làng và ctàng û"}t phiâo khôi vè tét qua xây dpg nông thôn moi cüa câc
huyÇn, thi xi thành phô tren tfa ban tinh. Tuy nhiên, vân côn ti lÇ nguùi dân chua
hài lông aôi voi tung linh 4rc, tong ttmg tiêu chi nhu dâ nêu ô tên. Do vQy, Ban
Thuong t:tlc Üy ban MTTQ ViÇt Narn tirù kién ngh!BTV Tirù ùy, dè nghiUBND
tinh tiép Qrc lânh d4o Blf/ irp,rV, chi dao UBND iâp huyÇn và crâc sô, ngành qual
târ& dép thu ÿ kién cua nhân dân; sônr co nhifng giâi phâp Aê Untr dao, chi ttAo khâc
phUc nhthrg hgn ché trong tùr€ tiêu chi; nhüng nQi dung nguü dân côn chua hà
lông dê nftE cao chât fuçng tlAt chuân trmg tiêu chf theo quy dinh.

Dè oghi tàng cuùng sg lânh d4o cüa câp ùy dâng, sy chi d4o cüa UBND
câc câp, eâc rganh, éc tô chtrc Aôi voi công tac bâo vÇ môi ffihg; tiép tpc lânh

truog,

vi pfon Sy

phâP qr thê, chi tl4o công tac xù lÿ râc ttrài tfp
cuùng công téc kiêm tra, phât hiÇn và xü lÿ
ünh vè vÇ sinh môi tnrùng noi công cgng; chi
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dao thanh tra, kiêm tra dôi vôi câc co sô sân xuât kinh doanh dich vg, lang nghè,
chàn nuôi trong khu dân cu, kiên quyét di dùi câc ho4t dông tâi ché chât thâi,
chàn nuôi gia sûc, gia càm ra khôi khu dân cu aê Uao clâm tiêu chi môi truong
trong xây dgng nông thôn môi.

2. Cân cü két quâ lântr d4o, chi dpo, xây dUng nông thôn môi cüa tinh. Dôi
chiéu quy dlnh cüa Trung uong vè tét quâ ti lê hài lông cüa nguùi dân; vè két quâ
xây dpg nông thôn moi trên dia ban toan tinh; vè dièu kiÇn công nh?n tinh hoan
thanh nhiÇm vu xây dgng nông thôn moi quy dinh tai Dièu 4, Quy dinh ban hanh
kèm theo Quyét dinh sô lz74lQD-TTg, ngày lgl8l2}2} cüa Thü tu6rng Chinh
phü, là dü dièu kiÇn, dâm bâo yêu càu quy ctinh.

Ban Thuômg tr.uc Üy ban MTTQ ViÇt Nam tinh th6ng nhât, dàng tinh
LIBND tinh hoan thiÇn hô so, dè nehi xét, trinh Thü tuong Chinh phü công nhan
tînh Hà Nam hoan thành nhiÇm vp xây dWrg nông thôn môi nâm 2020.
Trên dây là Bâo câo tông hqp két quâ lâV ÿ kién danh giâ ss hài lông cüa
nguùi dân vè két quâ xây dpg nông thôn môi cüa tinh Hà Nam. Ban Thuèrng
tr.uc Üy ban MTTQ Viçt Nam tinh Hà Nam trân trgng bâo câo.l.p.
Noi nhQn:
- BTT Üy ban TWMTTQ
- Thuong tr.uc Tinh
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- IIDND, UBND tinh;
- BCD câc chuong trinh MTQG tinh;

- BTT UBMTTQ tinh;
- Vàn phông ttièu phtii NTM tinh;
- TT HU, UBND, UBMTTQ câc huyÇn, TX,TP;
- Dài PTTH tinh, Công TTDT tinh (cîii công khai);
- Luu VT, Ban PT.
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