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ỦY BAN NHÂN DÂN  

       XÃ TÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:                    Tân Dân, ngày      tháng      năm 2023 

BÁO CÁO  

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu  

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Dân 

 

 

Kính gửi: Đoàn giám sát - Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Đoàn 

giám sát – Hội đồng nhân tỉnh Cà Mau về Giám sát kết quả triển khai, thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Uỷ ban nhân dân xã Tân Dân báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được những kết quả 

như sau:  

1. Đặc điểm tình hình 

Xã Tân Dân là đơn vị tái lập mới, được tách ra từ xã Tân Duyệt của huyện 

Đầm Dơi, chính thức đi vào hoạt động 01/01/2006; Xã Tân Dân cách huyện Đầm 

Dơi 9 km về hướng đông Nam; có diện tích tự nhiên 3.240,56 ha, dân số 1.483 hộ 

với 6.747 khẩu; trong đó có 26 hộ dân tộc khơme, xã có 5 ấp; Phía Đông giáp xã 

Tân Tiến, Tân Đức; phía Tây giáp xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh; Phía Nam giáp xã 

Nguyễn Huân; Phía Bắc giáp thị trấn Đầm Dơi và xã Tạ An Khương Nam. Nhân 

dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản; kinh tế xã hội những năm gần 

đây phát triển khá, mức sống của người dân khá đồng đều, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 

trên 90%. tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,61% (9 hộ), hộ cận nghèo 0, 47% (7 hộ) so 

với thời điểm công nhận 2,6%. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, 

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

Tân Dân là xã được UBND tỉnh Cà Mau công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới đầu tiên vào năm 2014 theo Quyết định 2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành lại Bộ tiêu chí về 

nông thôn mới tỉnh Cà Mau. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

thì Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện nhằm duy 

trì, giữ vững, nâng chất các tiêu chí đạt được và hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao. Ngày 13/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định 

705/QĐ-UBND ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 
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tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020, từ đó xã Tân Dân tiếp tục phấn đấu theo Bộ 

tiêu chí mới và đến cuối năm 2019 xã đã duy trì và nâng chất 18/19 tiêu chí.  

Ngày 21/8/2019 UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1419/QĐ-

UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020. Những năm qua được sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước và các cấp, cùng với sự tự lực vươn lên của Đảng bộ và nhân 

dân toàn xã, đoàn kết nhất trí, huy động tối đa các nguồn lực, nên đã đạt được 

nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng từng bước được tăng cường, hệ thống 

giao thông đã được cứng hóa đi lại thuận tiện, Trường học và trạm y tế đạt chuẩn 

quốc gia. Đời sống người dân được nâng lên; các hình thức tổ chức sản xuất được 

đổi mới và hoạt động có hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cảnh quan 

môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp,...  

Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2023, Đảng bộ xã Tân Dân đề ra 

Kế hoạch quyết tâm chỉ đạo đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, từ đó cả 

hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 5 năm 2022 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo 

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 

hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

giai đoạn 2019 - 2020. 

Thực hiện Quyết định số 2221-QĐ/UBND, ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

Cà Mau về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2222-QĐ/UBND ngày 26/8/2022 

của UBND tỉnh Cà Mau về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, so với các tiêu chí nên trong 

quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện cũng còn lúng túng trong việc 

hiểu cách làm và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí mới; đặc biệt là nhiều 

nội dung, tiêu chí mới chuẩn cao hơn, khó thực hiện hơn dẫn đến một số tiêu chí 

bị thiếu, hụt chuẩn, trong đó tập trung một số tiêu chí như: về giao thông; tỷ lệ 

người dân sử dụng từ công trình cấp nước tập trung; tỷ lệ người dân đi khám bệnh 

có sổ khám chữa bệnh điện tử, thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ 

lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc 

tương đương; trường học phải có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn 

luyện thể lực, kỹ năng, sức bền, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng … 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 
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Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020.  

Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới gồm 29 đồng 

chí, do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; thành lập Ban Quản lý gồm 21 

đồng chí, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban; thành lập 05 

Ban Phát triển ở các ấp với 50 thành viên.  

Ủy ban nhân dân xã không có bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng nông 

thôn mới mà phân công Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi 

trường xã kiêm nhiệm để tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng 

nông thôn mới.  

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban phát triển nông thôn mới, cũng như 

Công chức trực tiếp tham mưu cho các Ban chỉ đạo được tập huấn về công tác xây 

dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, huyện tổ chức được 02 

cuộc, có 65 lượt cán bộ tham gia; Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh Cà Mau tập huấn văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng 

dẫn thực hiện về môi trường trong tiêu chí số 17 theo Quyết định số 705/QĐ-

UBND ngày 13/4/2017 và Tiêu chí số 10, tiêu chí số 13 theo Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau, có 50 cán bộ tham dự.  

Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 17/11/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã về việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 

nay đến năm 2021. 

Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/9/2020 

của Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã Tân Dân về thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2021 trên địa bàn xã Tân Dân; Kế hoạch số 04-

KH/BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã Tân Dân về thực 

hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tân Dân năm 

2021.  

b) Giai đoạn tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

Thực hiện Quyết định số 2221-QĐ/UBND, ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

Cà Mau về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2222-QĐ/UBND ngày 26/8/2022 

của UBND tỉnh Cà Mau về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025. 

Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn xã Tân Dân giai đoạn 2021 – 2025 gồm 25 đồng chí, do đồng chí 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã phụ trách Kinh tế làm Phó Trưởng ban chỉ đạo xã, phụ trách Chương 
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trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và củng cố 05 Ban Phát triển ở 

các ấp với 50 thành viên.  

Ủy ban nhân dân xã phân công Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây 

dựng và Môi trường xã kiêm nhiệm để tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo trong công 

tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 28/02/2023 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ về xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2025và định hướng 

đến năm 2030. 

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07/10/2022  

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

– 2025 trên địa bàn xã Tân Dân. 

3. Công tác tuyên truyền, vận động 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Từ tháng 01/2020 đến tháng 02 năm 2022, xã Tân Dân xác định nhiệm vụ 

trọng tâm là phấn đấu hoàn thành 13/13 tiêu chí theo Quyết định số 1419/QĐ-

UBND ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Bộ tiêu chí xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 

2020). Từ đó cả hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cà 

Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là thực hiện các tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; luôn được các ngành, các ấp quan tâm và triển 

khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 

dân. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày 

càng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng về xây dựng nông 

thôn mới nâng cao; đồng thời, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần 

quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Từ đó, người dân ngày 

càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

tích cực tham gia xây dựng quê hương, góp phần quan trọng vào công tác xây 

dưng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

b) Giai đoạn tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

Giai đoạn từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2221-QĐ/UBND, ngày 26/8/2022 về ban 

hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 – 2025 và Quyết định số 2222-QĐ/UBND ngày 28/6/2022 về ban hành Bộ 

tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 – 2025. Qua đó, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 83/KH-

UBND ngày 04/11/2022 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Dân giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó, 
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Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tích phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, các ban 

ngành cấp huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể từ xã 

đến ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, nhân dân 

tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đẩy mạnh 

các phong trào thi đua, đã phát động thi đua, đăng ký các phần việc cụ thể; củng 

cố và thành lập các mô hình tự quản, vận động nhân dân trồng thêm những tuyến 

đường hoa, cây xanh; phát động nhân dân thực hiện ánh sáng đường quê bằng đèn 

năng lượng mặt trời; xây dựng lò đốt rác, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, thành 

lập các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, sửa chữa và làm mới các tuyến lộ 

trên địa bàn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025... 

Đồng thời đã đầu tư sửa chữa, xây dựng 10 cổng chào trên một số tuyến 

đường chính của xã và địa bàn giáp ranh các xã; lắp đặt 66 áp phích và 04 cụm 

pano trên địa bàn. Tổ chức in ấn, cấp phát trên 2.500 tờ rơi tuyên tuyền các tiêu 

chí nông thôn mới nâng cao...  

Với những kết quả đã được đạt, xã Tân Dân được được Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 

2020. 

4. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

a) Giai đoạn từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 705/QĐ-

UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh, xã đã tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí theo tiêu chí nâng cao. Năm 2020, qua rà soát chủ 

đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo 

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh có 9/13 tiêu chí 

đạt cụ thể như: Tiêu chí số 2 về Trường học; Tiêu chí số 3 về Cơ sở vật chất văn 

hóa; Tiêu chí số 5 về Hộ nghèo; Tiêu chí số 6 về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 7 

về Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí số 9 về Văn hóa; Tiêu chí số 11 về Thủ tục hành 

chính; Tiêu chí số 12 về An ninh trật tự; Tiêu chí số 13 về Tuyến dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu.  

4 tiêu chí còn lại chưa đạt, cụ thể: Tiêu chí số 1 về Giao thông; Tiêu chí số 

04 về thu nhập; Tiêu chí số 8 về Y tế và Tiêu chí số 10 về Môi trường. Đến năm 

2021 đến tháng 02 năm 2022 xã cơ bản đã đạt được 13/13 tiêu chí theo Bộ tiêu chí 
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xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 

21/8/2019 của UBND tỉnh. 

b) Giai đoạn tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

- Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục quyết tâm 

phấn đấu duy trì và nâng cao 13/13 tiêu chí theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020, đến ngày 24 

tháng 5 năm 2022, xã Tân Dân được UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2221-QĐ/UBND, Quyết định 

số 2222/QĐ-UBND. Qua đối chiếu, rà soát như sau:  

+ Đối với Bộ tiêu chí Nông thôn mới (Quyết định số 2221-QĐ/UBND) 

đạt 15/19 tiêu chí, cụ thể:  

Nhóm tiêu chí Quy hoạch: có 01 tiêu chí; Tiêu chí số 1 về Quy hoạch. 

Nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội:  có 07 tiêu chí; gồm Tiêu chí số 3 về 

Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 5 về 

Trường học; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ 

tầng và thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; Tiêu 

chí số 9 về Nhà ở dân cư. 

Nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất: có 03 tiêu chí; gồm Tiêu chí số 

10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12 về Lao động. 

Nhóm tiêu chí Văn hóa – xã hội – Môi trường: có 02 tiêu chí; gồm Tiêu chí 

số 14 về Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 16 về Văn hóa. 

Nhóm tiêu chí Hệ thống chính trị: có 02 tiêu chí; gồm Tiêu chí số 18 về Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.  

Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt, cụ thể:  

Nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội: có 01 tiêu chí; Tiêu chí số 2 về Giao 

thông . 

Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: có 01 tiêu chí; Tiêu chí số 13 về 

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. 

Nhóm tiêu chí Văn hóa – xã hội – Môi trường: có 02 tiêu chí; Tiêu chí số 15 

về Y tế và Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Đối với Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao (Quyết định số 2222/QĐ-

UBND) đạt 12/19 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về 

Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 7 về Cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 về Truyền thông; Tiêu chí số 9 về 

Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; 
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Tiêu chí số 12 về Lao động; Tiêu chí số 15 về Hành chính công; Tiêu chí số 16 về 

Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh. 

Còn lại 7 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí 

số 5: Trường học; Tiêu chí số 6 về Văn hoá; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 về Y tế; Tiêu chí số 17 về Môi trường 

và Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống. 

5. Kết quả thực hiện nguồn vốn năm 2020, năm 2021, năm 2022 

5.1. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2020 

Tổng kinh phí đã thực hiện: 10.393.650.000 đồng. Trong đó: 

+ Vốn ngân sách Trung ương: 7.032.400.000 đồng, chiếm 67,67%. 

+ Vốn ngân sách tỉnh: 1.520.000.000 đồng, chiếm 14,62%. 

+ Vốn ngân sách huyện: 80.000.000 đồng, chiếm 0,77% 

          + Vốn ngân sách xã: 140.000.000 đồng, chiếm 1,35%. 

+ Vốn vay tín dụng: 1.160.000.000 đồng, chiếm 11,16%. 

+ Vốn dân: 461.250 đồng, chiếm 4,43% 

5.2.  Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 

Tổng kinh phí đã thực hiện: 15.452.350 đồng. Trong đó: 

+ Vốn ngân sách Trung ương: 10.548.600.000 đồng, chiếm 68,22%. 

+ Vốn ngân sách tỉnh: 2.280.000.000 đồng, chiếm 14,74%. 

+ Vốn ngân sách huyện: 210.000.000 đồng, chiếm 1,36% 

          + Vốn ngân sách xã: 210.000.000 đồng, chiếm 1,36%. 

+ Vốn vay tín dụng: 1.740.000.000 đồng, chiếm 11,25%. 

+ Vốn dân: 473.750.000 đồng, chiếm 3%. 

5.2. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2022 là 

9,479 tỷ đồng. Trong đó: 

- Ngân sách các cấp: 2.461 tỷ đồng, chiếm  tỷ lệ 26,38%; gồm: 

+ Ngân sách TW: 0,851 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,1%; 

+ Ngân sách tỉnh: 1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,7%; 

+ Ngân sách huyện: 0,610 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,5% (vốn lồng ghép); 

+ Ngân sách xã: 150.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,5%; 

- Vốn tín dụng: 6,868 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 73,6%; 

- Dân và cộng đồng đóng góp: 0,050 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,53%; 
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6. Kết quả sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2020, năm 

2021, năm 2022 

6.1. Kết quả sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2020 

-  Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng:  

Năm 2020 đã duy tu, sửa chữa các đoạn lộ hư, xuống cấp thuộc tuyến như: 

Đoạn lộ hư, xuống cấp trên địa bàn các ấp: Nam Chánh, Tân Phú, Tân Hiệp, Tân 

Thành A và Tân Long B, với chiều dài 1.095,5m, chiều ngang từ 1m – 3m, tổng 

vốn đầu tư 868 triệu đồng; duy tu, bảo dưỡng tuyến lộ Lô 4 – Kênh 6 thuộc 02 ấp 

Tân Hiệp và Tân Thành A, với chiều dài 465,5m, chiều rộng 1m – 2,5m, tổng vốn 

đầu tư 400 triệu đồng; Duy tu, sửa chữa tuyến lộ kênh Chống Mỹ đến vuông tôm 

xã thuộc ấp Nam Chánh, với chiều dài 72m, chiều rộng 2,5m – 3m, tổng vốn đầu 

tư 93 triệu đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân trên địa bàn xã duy tu, sửa chữa các 

đoạn lộ xuống cấp trên phần đất mình quản lý được khoảng 350m lộ bê tông, 

chiều rộng từ 1m – 3m, với tổng vốn khoảng 200 triệu đồng.  

- Công tác hỗ trợ đào tạo nghề: Do tình hình của dịch bệnh COVID-19  

diễn biến phức tạp nên không phối hợp tổ chức vận động người dân tham gia các 

lớp đào tạo nghề. 

- Công tác hỗ trợ tập huấn, năng cao năng lực:  

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và phối hợp tổ chức 

các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng rau màu và cây ăn trái và nuôi tôm quãng 

canh cải tiến, được 3 lớp, có hơn 150 lượt người dân tham gia. 

- Công tác chuyển giao khoa học công nghệ:  

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức 2 

lớp chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi tôm quãng canh cải tiến, trồng rau 

mày cây ăn trái và chăn nuôi. 

6.2. Kết quả sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2021 

-  Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng:  

Năm 2021 đã nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn trên địa bàn với 

tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ trên địa bàn, tổng 

vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân trên địa bàn xã duy 

tu, sửa chữa các đoạn lộ xuống cấp trên phần đất mình quản lý được trên 250m, 

với tổng vốn khoảng 150 triệu đồng.  

- Công tác hỗ trợ đào tạo nghề:  

Trong năm đã vận động người dân trên địa bàn tham gia các lớp học nghề do 

huyện và tỉnh tổ chức như: tham gia các lớp trồng hoa kiểng, nuôi tôm quảng 

canh, nuôi tôm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, … Kết quả là tỷ lệ lao động 
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nông thôn sau khi được đào tạo nghề có việc làm đạt hơn 80%. Thu nhập của lao 

động sau khi được học nghề cũng tăng hơn với trước khi được học nghề góp phần 

đáng kể giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập bình quân của người dân trong 

xã. 

- Công tác hỗ trợ tập huấn, năng cao năng lực:  

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban phát triển nông thôn 

mới, cũng như Công chức trực tiếp tham mưu cho các Ban chỉ đạo được tập huấn 

về công tác xây dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, huyện 

tổ chức được 02 cuộc, có 65 lượt cán bộ tham gia; Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau tập huấn văn bản pháp luật về bảo vệ môi 

trường và hướng dẫn thực hiện về môi trường trong tiêu chí số 17 theo Quyết định 

số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 và Tiêu chí số 10, tiêu chí số 13 theo Quyết 

định số 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau, có 50 cán bộ 

tham dự. 

Tập huấn khác: tập huấn tuyên truyền sản phẩm OCOP 04 cuộc có 40 người 

tham dự. 

- Công tác chuyển giao khoa học công nghệ: 

Đã phối hợp với các ngành chuyên môn tỉnh, huyện tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật được 04 lớp (gồm tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thâm canh; quảng 

canh cải tiến, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP,…) với hơn 100 hội viên 

nông dân và thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã tham dự. Hỗ trợ cho 08 hộ 

nuôi sò huyết vay vốn với số tiền 100 triệu đồng; 10 hộ nuôi tôm quảng canh cải 

tiến 2 giai đoạn vay vốn 350 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam. 

6.3. Kết quả sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2022 

-  Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng:  

Trong năm 2022, đã triển khai xây dựng lộ GTNT tuyến Kênh Mới, ấp 

Nam Chánh, với tổng vốn đầu tư 851.000.000 đồng; nâng cấp, sửa chữa các đoạn 

lộ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 650.000.000 đồng; duy tu, 

bảo dưỡng các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã với tổng vốn đầu tư 

100.000.000 đồng; khắc phục các đoạn sạt lở trên địa bàn xã, tổng vốn đầu tư 

khoảng 300.000.000 đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân trên địa bàn xã duy tu, 

sửa chữa các đoạn lộ xuống cấp, gia cố cống, làm lộ đất đen các trên địa bàn với 

tổng vốn trên 1 tỷ đồng; vận động nhà tài trợ xây dựng mới được 02 cây cầu, tổng 

kinh phí 217.200.000 đồng, trong đó vốn nhà nước là nước 44.000.000 đồng, nhân 

dân góp 27.500.000 đồng. Hiện nay các công trình trên hoàn thành đưa vào sử 

dụng. 
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Trong năm 2022, đã triển khai Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Học tập cộng đồng, tổng vốn đầu tư 142.000.000 đồng; Sơn hệ thống cây 

xanh và lắp đặt mới hệ thống cờ nước ven tuyến đường từ cầu Cả Bác, ấp Tân 

Long B đến giáp ấp Nam Chánh, xã Tân Dân, tổng vốn đầu tư 140.000.000 đồng; 

Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng khu vực hành chính Ủy ban nhân dân xã Tân 

Dân, tổng vốn đầu tư 175.000.000 đồng; lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời tuyến 

dân cư kiểu mẫu, tổng vốn 250.000.000 đồng; trồng cây xanh, cây kiểng tuyến từ 

Cã Bác đến hết tuyến dân cư kiểu mẫu tổng vốn 100.000.000 đồng.   

- Công tác hỗ trợ đào tạo nghề:  

Năm 2022 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc làm, dạy nghề trên địa 

bàn. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các lớp đào tạo nghề tại 

huyện và tỉnh, tạo điều kiện cho người lao động biết cách tiết kiệm chi phí sản 

xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tỷ lệ lao 

động nông thôn tham gia đào tạo nghề trên địa bàn đạt theo yêu cầu, góp phần 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn xã.  

- Công tác hỗ trợ tập huấn, năng cao năng lực:  

Trong năm UBND xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện đã tổ chức được 04 lớp về Trồng rau, màu, cây ăn trái và tập huấn về 

chăn nuôi heo, gà an toàn sinh học, kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai 

đoạn… có hơn 200 cán bộ và nhân dân tham gia.  

- Công tác chuyển giao khoa học công nghệ: 

Trong năm đã phối hợp Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Cà Mau hỗ 

trợ cho người dân trên 300.000.000 đồng về vật tư và con giống cho mô hình nuôi 

tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn theo hướng hữu cơ với diện tích đầu tư 50 ha 

với 27 hộ tham gia nhằm để nhân rộng; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện tổ chức Hội thảo tuyên truyền và nhân rộng các mô hình 

trình diễn của hoạt động sinh kế Tiểu dự án 8 – Dự án chống chịu khí hậu tổng 

hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu long (ICRSL), có hơn 50 cán bộ 

và người dân tham dự; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện tổ chức triển khai thực hiện Dự án ứng dụng mô hình nuôi tôm sú quảng 

canh cải tiến 02 giai đoạn sử dụng chế phẩm sinh học góp phần hỗ xây dựng, củng 

cố, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã 

Tân Duyệt và Tân Dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (thuộc Dự án Khoa học – 

Công nghệ huyện Đầm Dơi năm 2022). Qua đó đã vận động thành lập 01 tổ thực 

hiện Dự án ứng dụng gồm 15 hộ ở ấp Tân Long B, với diện tích 31,62 ha và hỗ 
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trợ trên 250.000.000 đồng thực hiện dự án gồm: con giống và chế phẩm sinh học. 

Ngoài rà còn thành lập Tổ Cộng đồng Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế 

bền vững vùng đồng bằng sông Cửu long (ICRSL) nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 

canh kết hợp Cá rô phi xã Tân Dân, có 20 hộ dân tham gia.   

Hỗ trợ cho 09 hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn tại ấp Tân Hiệp và 

ấp Nam Chánh 06 hộ vay vốn 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện đối với 

các ban, ngành, cán bộ công chức có liên quan, chỉ đạo Ban quản lý, Ban Phát triển 

các ấp thường xuyên rà soát duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn 

mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phát huy và 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; nêu cao vai trò của MTTQ, các tổ chức chính 

trị- xã hội trong Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, tuyến dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu; công khai, minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân trong 

xây dựng NTM,… góp phần quan trọng để xã Tân Dân đạt chuẩn NTM nâng cao 

năm 2021 và tiếp tục phấn đấu để hoàn thành Bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

theo Quyết định số 2222-QĐ/UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 đã giám sát thực hiện 

13 công trình xây dựng hạ tầng và không có xảy ra sai phạm nào. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao. Phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức 

phụ trách từng lĩnh vực trong bộ tiêu chí nông thôn mới và địa bàn phụ trách chỉ 

đạo; phát huy tốt nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng góp phần thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, qua đó đảm bảo tính công khai, 

minh bạch trong quá trình đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao 

chất lượng công trình trên địa bàn.  

Từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 trên địa bàn, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng trên địa bàn xã đã tham gia giám sát 8 công trình, dự án và  chưa 

phát hiện sai phạm nào, được nhân dân đồng tình ủng hộ.  Ngoài ra, Uỷ ban nhân 

dân xã còn chỉ đạo phối hợp với MTTQ và các đoàn thể giám sát thường xuyên về 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thực hiện trong nhân dân như: tiêu chí môi 

trường, tiêu chí Y tế về Bảo hiểm y tế… 
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8. Đánh giá chung   

a) Ưu điểm 

Cơ sở hạ tầng nông thôn, tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo bộ mặt khang 

trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh; kinh tế có 

bước tăng trưởng, lĩnh vực sản xuất ổn định, phát triển nhiều mô hình mới có hiệu 

quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; diện mạo nông thôn 

có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, vệ sinh 

môi trường trên địa bàn được cải thiện; tình hình an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã 

hội ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. 

Đây là điều kiện thuận lợi để xã Tân Dân đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội 

trong thời gian tới; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an 

ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

b) Hạn chế 

- Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện các quy định, hướng dẫn mới theo 

Quyết định số 2221/QĐ-UBND và Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai, thực hiện và đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí mới của 2 Bộ tiêu chí còn hạn chế, chưa 

sát, còn lúng túng; nhiều nội dung tiêu chí mới chuẩn cao hơn, khó thực hiện hơn 

dẫn đến một số tiêu chí đã đạt bị thiếu, hụt chuẩn như: tiêu chí giao thông; tỷ lệ hộ 

sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; tỷ lệ người dân đi khám bệnh 

điện tử… 

- Công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới nói chung, kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao nói riêng đã đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một 

ít khó khăn đó là: ý thức của một ít bộ phận người dân chưa cao, từ đó một số tiêu 

chí khó thực hiện như: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, vệ sinh môi trường, an 

ninh trật tự....; năng lực của một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên còn hạn 

chế nên nội dung tuyên truyền vận động chưa đầy đủ, thiếu tính thuyết phục, thiếu 

tinh thần động viên, khích lệ người dân tham gia.  

- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới hàng năm 

chưa đáp ứng nhu cầu. Tình hình thời tiết, dịch bệnh ở người và vật nuôi diễn biến 

phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống một bộ phận  nhân 

dân còn khó khăn ảnh hưởng đến sức đóng góp trong xây dựng nông thôn mới... 

- Hầu hết các tuyến lộ do xây dựng khá lâu và do đặc thù của địa phương 

(nền đất yếu) kết hợp với việc hàng năm đều bị ảnh hưởng của triều cường, nước 

dâng nên nhiều tuyến lộ đã bị sụp lún, hư hỏng nặng thiếu vốn nâng cấp sửa chữa. 

- Việc thực hiện một số tiêu chí chưa đạt hiện nay còn khó khăn vì phải có 

sự đầu tư của cấp trên như: hỗ trợ sửa chữa và xây dựng lộ GTNT, vì hiện nay tỷ 
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lệ đường ấp và đường liên ấp của xã đạt 28/47 km, đạt 59,57%, so với quy định ≤ 

90% (thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới với tiêu chí số 2 về Giao thông); hệ thống 

cấp nước tập trung (thuộc Bộ tiêu chí Nông thôn mới, tiêu chí số 17 về Môi 

trường và an toàn thực phẩm); đầu tư xây dựng các mô hình giáo dục thể chất cho 

học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền (thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao với tiêu chí số 5 về Trường học),… 

c) Nguyên nhân thuận lợi, khó khăn, giải pháp 

- Nguyên nhân thuận lợi 

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của các Sở, Ban 

ngành tỉnh, huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành huyện và 

cùng với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo xây 

dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Ban quản lý xây dựng 

nông thôn mới của xã đã triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực đã 

mang lại những kết quả đáng kể, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của 

các tầng lớp nhân dân trong xã. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình 

đa dạng, hiệu quả đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công chức và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; vai trò 

chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới ngày một cao, nhiều hộ gia 

đình đã tích cực đóng góp sức lao động, vật liệu, hiến đất làm công trình giao 

thông,.... Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên, nhất là tập trung chỉ đạo 

các tiêu chí chưa đạt.  

- Nguyên nhân khó khăn 

Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới hàng năm chưa 

đáp ứng nhu cầu. Tình hình thời tiết, dịch bệnh ở người, vật nuôi diễn biến phức 

tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống một bộ phận  nhân dân còn 

khó khăn ảnh hưởng đến sức đóng góp trong xây dựng nông thôn mới... 

Hầu hết các tuyến lộ do xây dựng khá lâu và do đặc thù của địa phương (nền 

đất yếu) kết hợp với việc hàng năm đều bị ảnh hưởng của triều cường, nước dâng 

nên nhiều tuyến lộ đã bị sụp lún, hư hỏng nặng thiếu vốn nâng cấp sửa chữa. 

- Giải pháp 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ 

cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ và thấy được tầm quan 

trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, đây là chương trình lớn mang tính 

tổng hợp về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng, do đó đòi hỏi phải có 

sự đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ đó hiểu rõ nội dung, cách 

làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng nông 

thôn mới.  
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Quán triệt chủ trương của cấp trên, xã Tân Dân tiếp tục duy trì, thực hiện có 

hiệu quả các phong trào, cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, góp 

phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang; các chỉ tiêu, tiêu chí về 

xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu dần 

được hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra và phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao vào năm 2025 theo quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 và hướng tới nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

9. Nhiệm vụ, phương hướng xây dựng nông thôn mới thời gian tới 

9.1. Mục tiêu cụ thể 

- Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng chất đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2011 - 2021 để hướng đến đạt chuẩn theo Bộ tiêu 

chí mới giai đoạn 2022 - 2025. 

- Phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao theo Bộ 

tiêu chí mới giai đoạn 2022 – 2025, cụ thể như sau: 

* Đối với các tiêu chí xã NTM:  

- Năm 2023 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: tiêu chí số 13 về Tổ chức sản 

xuất và Phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí số 15 về Y tế. 

- Năm 2025 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: tiêu chí số 2 về Giao thông 

và tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. 

* Đối với các tiêu chí xã NTM nâng cao: 

- Năm 2023 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: tiêu chí số 6 về Văn hoá; tiêu 

chí số 13 về Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn. 

- Năm 2024 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: tiêu chí số 14 về Y tế. 

- Năm 2025 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: Tiêu chí số 2 về Giao thông; 

tiêu chí số 5 về Trường học; Tiêu chí số 17 về Môi trường; tiêu chí số 18 về Chất 

lượng môi trường sống.  

9.2. Dự kiến nguồn lực thực hiện 

Kinh phí thực hiện chương trình năm 2023 khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn 

ngân nhà nước theo quy định. 

Thực hiện các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn hiệu quả. 

Huy động các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ nhân dân, tổ chức, doang nghiệp… 

9.3. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

Để đạt đuợc mục tiêu đề ra, cần tiếp tục và có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa 

của cả hệ thông chính trị và nhân dân trên địa bàn xã trong triển khai thực hiện 
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từng nội dung, công trình, phần việc theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập 

trung thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình 

+ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã chỉ đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại địa 

phương; trong đó tập trung vào các tiêu chí phấn đấu hoàn thành trong năm, đồng 

thời xác định nội dung đối với các tiêu chí có khả năng đạt để phấn đấu đạt trước 

kế hoạch đã đề ra, rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng 

cao theo Quyết định số 2222-QĐ/UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau 

về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 – 2025. 

+ Tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025 và Ban Phát triển các ấp; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, công chức phụ trách từng lĩnh 

vực, đơn vị cụ thể. Các đồng chí được phân công phụ trách tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để các ấp phấn đấu xây dựng 

nông thôn mới đạt kết quả cao. 

- Công tác tuyên truyền, vận động 

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, nội dung, ý nghĩa 

của việc xây dựng nông thôn mới trong hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó 

tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong việc đổi mới, ứng dụng công 

nghệ trong sản xuất; thành lập và duy trì các Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động có 

hiệu quả trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng xây dựng trái nhà phép; tạo điều 

kiện cho con em đến trường; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

+ Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phần việc của 

người dân trong xây dựng nông thôn mới là việc làm cần thiết, thường xuyên, liên 

tục. Thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để tuyên truyền, vận động 

và chỉ đạo xây dựng các mô hình cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ nội dung 

trong xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân theo 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Kịp 

thời phát hiện, biêu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình 

tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các phong trào “Tân Dân 

chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

+ Về phương pháp tuyên truyền, cần đa dạng, đồng bộ các hình thức khác 

nhau như: thông qua phương tiện Đài truyền thanh của xã, qua các công cụ trực 

quan như: băng gôl, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi,…; thông qua hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; tuyên truyền qua các ứng dụng mạng xã hội như: 
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Zalo, Faecbook… để tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng và người dân trên địa 

bàn. 

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(gọi tắt là Chương trình OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, khai thác tối đa tiềm 

năng, thế mạnh của xã; khuyến khích hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị bền vững, sản xuất theo quy mô hàng hoá lớn, nhất là đối với 

ngành chủ lực của xã. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc 

làm cho lao động nông thôn, góp phần giải nghèo, tăng thu nhập, tạo nguồn nhân 

lực phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – 

đẹp; vận động, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp trồng rau, màu, cây ăn trái 

để tăng thêm thu nhập… 

- Công tác khác 

+ Tích cực huy động các nguồn lực xã hội (vốn dân, vốn doanh nghiệp, vốn 

tài trợ hợp pháp khác...) cùng với việc tranh thủ nguồn vốn các Chương trình mục 

tiêu Quốc gia để đầu tư thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn; quá trình thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới phải phát 

huy vai trò giám sát của người dân thông qua Tổ giám sát cộng đồng. 

+ Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức mở các lớp tác đào tạo nghề 

gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo, tăng 

thu nhập, tạo nguồn  nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

 + Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng 

nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

khuyến khích, thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt cộng đồng ở các ấp trong xã nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị 

truyền thống tốt đẹp ở địa phương. 

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch 

- đẹp; vận động, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp tăng thêm thu nhập. 

+ Nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và năng lực cán 

bộ, công chức xã để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm phục vụ tốt hơn, đảm 

bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc trong 

từng gia đình và cộng đồng dân cư. 
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10. Kiến nghị, đề xuất 

Để hoàn thành được các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã đề xuất, kiến nghị với các cơ quan cấp trên có 

thẩm quyền một số nội dung như sau:  

* Đối với Bộ tiêu chí Nông thôn mới: 

- Tiêu chí số 2 về Giao thông  

+ Nội dung chưa đạt 2.2. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp ít nhất được cứng 

hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm ≥ 90%.  

+ Thực trạng: Hiện nay tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp của xã đạt 28/47 

km, đạt 59,57%. 

+ Kiến nghị: Đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân 

huyện Đầm Dơi xem xét đầu tư vốn thực hiện và dự kiến trong năm 2023 và 

những năm tiếp theo hỗ trợ đầu tư xây dựng hoàn thành theo quy định. 

- Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. 

+ Nội dung chưa đạt: 1.3.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm 

chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP 

hoặc tương đương. 

+ Thực trạng: Hiên nay Uỷ ban nhân dân xã đang trình xin hỗ trợ kinh phí 

thực hiện tư vấn, đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP. 

+ Kiến nghị: Đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí thực hiện tư vấn, đánh giá 

chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP cho tôm. 

- Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Nội dung chưa đạt: 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 

≥ 45% (≥ 30% từ công trình cấp nước tập trung). 

+ Thực trạng: Xã Tân Dân chưa có công trình cấp nước tập trung. 

+ Đề xuất: Đề xuất cấp trên hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập 

trung, vì nguồn vốn để thực hiện khá cao. 

* Đối với Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao:  

- Tiêu chí số 5: Giáo dục. 

+ Nội dung chưa đạt: 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn 

luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. 

+ Thực trạng: 3/3 trường học trên địa bàn chưa xây dựng các mô hình giáo 

dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền (căn cứ theo hướng 

dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo). 
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+ Đề xuất: Đề xuất Sở GD&ĐT và Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ đầu tư xây 

dựng các mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức 

bền (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2023 và những 

năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả đã đạt được và những khó 

khăn, hạn chế của đơn vị đến Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

thời gian qua và đề xuất một số nội dung cần thực trong thời gian tới, rất mong 

các cấp lãnh đạo, các cấp ngành xem xét hỗ trợ góp phần hoàn thành các tiêu chí 

theo Quyết định số 2221-QĐ/UBND, ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về 

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai 

đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2222-QĐ/UBND ngày 26/8/2022 của UBND 

tỉnh Cà Mau về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 theo lộ trình đã đề ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau của Uỷ ban nhân dân xã 

Tân Dân./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Uỷ ban nhân dân huyện (báo cáo); 

- Lưu: VT.                                    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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