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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGÂN SƠN 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ngân Sơn, ngày         tháng         năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới năm 2021 huyện Ngân Sơn 

 

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn 

năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 07/8/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 UBND huyện Ngân Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 huyện Ngân Sơn, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

năm 2021, giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt; nâng cao vai trò trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động 

và sự đồng thuận trong xã hội, tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân 

để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và 

đồng bộ ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi 

phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

- Các cơ quan, phòng ban chuyên môn tăng cường trao đổi, phối hợp, 

hướng dẫn xã, thôn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

huy động các nguồn lực và vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia thực 

hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chủ động tham mưu đánh giá, hoàn 

thiện hồ sơ, tổ chức thẩm tra, thẩm định công nhận xã, thôn đạt chuẩn nông thôn 

mới theo quy định. 

II. MỤC TIÊU 

1. Xã nông thôn mới: 
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- Đối với các xã điểm: Đức Vân, Thuần Mang, Hiệp Lực phấn đấu hoàn 

thành thêm ít nhất 2 tiêu chí trở lên so với năm 2020; Xã Bằng Vân hoàn thành 

ít nhất 3 tiêu chí trở lên để đảm bảo điều kiện phấn đấu về đích năm 2022. 

- Các xã còn lại: Hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí so với năm 2020. 

- Bình quân tiêu chí đạt/xã: 12 tiêu chí. 

2. Xã nông thôn mới nâng cao: Xã Vân Tùng hoàn thành thêm ít nhất 2 tiêu 

chí trở lên so với năm 2020. 

3. Thôn nông thôn mới: Phấn đấu năm 2021 có 12 thôn đạt chuẩn nông 

thôn mới, gồm 8 thôn đã đăng ký phấn đấu năm 2020 tiếp tục thực hiện và xây 

dựng thêm 04 thôn (01 thôn/xã) đối với các xã thuộc Đề án 1385 là Cốc Đán, 

Trung Hòa, Thuần Mang, Hiệp Lực. 

(Chi tiết thôn đăng ký 2020 tiếp tục thực hiện 2021 tại biểu kèm theo) 

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Xây dựng xã nông thôn mới 

- Rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; điều 

chỉnh, lập lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030 theo 

hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2204/SXD-QH ngày 14/12/2020. 

- Cân đối, ưu tiên nguồn lực cho các xã Bằng Vân, Đức Vân trong lộ trình 

phấn đấu về đích đầu giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể; chủ động lồng ghép, huy 

động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, tổ chức sản xuất, phát 

triển sản phẩm OCOP; đề xuất, triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị... Chủ động triển khai các nguồn vốn Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 được phân bổ, đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu đề ra trong năm 2021. 

2. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông 

thôn, đảm bảo phát triển nông thôn bền vững. Trong đó tập trung chỉ đạo hoàn 

thành các tiêu chí về tổ chức sản xuất hàng hóa có liên kết chặt chẽ, giảm hộ 

nghèo, tăng thu nhập nâng cao đời sống của người dân, xây dựng môi trường 

cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.     

3. Xây dựng thôn nông thôn mới 

Chỉ đạo UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn 

thành thôn nông thôn mới năm 2021; tập trung huy động các nguồn lực và ưu 

tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình đạt 

chuẩn năm 2021; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận 

động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít hoặc không cần kinh phí mà người 

dẫn có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và 



 3 

công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn...); quan tâm thực hiện 

xây dựng thôn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn.   

4. Triển khai thực hiện các tiêu chí  

Thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy 

định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nội dung hướng dẫn tại Văn 

bản số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT và Văn bản 

số 468/UBND-NNTNMT ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện 

các văn bản của tỉnh cho đến khi có văn bản mới thay thế: 

- Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 

2020 tỉnh Bắc Kạn; 

-  Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; 

- Hướng dẫn số 606/HD-BCĐ ngày 15/10/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung của Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện các Chương trình MTQG hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; 

- Hướng dẫn số 495/HD-BCĐ ngày 21/11/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình MTQG hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu 

chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020; 

- Hướng dẫn số 672/HD-BCĐ ngày 17/11/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình MTQG hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của 

Hướng dẫn số 495/HD-BCĐ ngày 21/11/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình MTQG hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020; 

Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2018 - 2020; 

- Hướng dẫn số 270/HD-BCĐ ngày 14/5/2019 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; 

- Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. 

- Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; 
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- Hướng dẫn số 345/HD-VPĐP ngày 29/5/2019 của Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện Bộ 

tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; 

- Hướng dẫn số 352/HD-VPĐP ngảy 31/5/2019 của Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn quy trình xét, 

công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

5. Công tác tuyên truyền  

- Các ngành, các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới để cán bộ, đảng viên và 

nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu nội dung, giải pháp 

trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong, 

tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 

sạch”.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai 

trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.   

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tích cực 

vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông 

thôn mới tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.  

6. Công tác phối hợp 

- Các phòng, ban, ngành huyện trên cơ sở nhiệm vụ được phân công 

thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công việc, 

kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương để công tác xây 

dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ từ huyện đến thôn. 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, 

chỉ đạo thực hiện Chương trình đáp ứng yêu cầu trong triển khai xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các phòng, ban, ngành; thành viên Ban chỉ đạo các Chương 

trình MTQG huyện 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí về mô hình, tổ chức sản xuất. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các hợp tác xã, tổ 

hợp tác: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng các đề án, 

dự án, phương hướng sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động của 

Chương trình; tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu phát triển hợp tác xã, 

tổ hợp tác nông nghiệp, nông thôn; các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về 
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xây dựng nông thôn mới lĩnh vực kinh tế tập thể để đảm bảo đáp ứng tiến độ 

thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Phòng Tài chính- kế hoạch:  

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư; 

tham mưu việc phân bổ các nguồn vốn, bố trí lồng ghép vốn để thực hiện hoàn 

thành Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư, cơ chế lồng ghép nguồn 

lực đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình. 

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo huyện và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn nội dung về cơ chế tài chính, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nội dung 

về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý chất lượng các công trình xây 

dựng; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Quy hoạch, Giao thông, Điện, Nhà ở dân 

cư, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải 

pháp và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng hệ thống đường giao thông nông 

thôn; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Giao thông.  

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn 

việc ứng dụng các quy trình công nghệ tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường,…; hỗ trợ các địa 

phương, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo vệ thương hiệu nông sản hàng 

hóa, sản phẩm làng nghề; triển khai thực hiện các đề tài, dự án xây dựng các mô 

hình sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin:  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Văn hóa, tiêu chí Thông tin và Truyền 

thông. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Trường học và chỉ tiêu liên quan trong tiêu 

chí Giáo dục và đào tạo. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số Hộ nghèo, tiêu chí Lao 

động có việc làm và chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của tiêu 

chí Giáo dục và đào tạo. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm. 
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- Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện chỉ tiêu về Hệ thống chính trị đối với tiêu chí Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật. 

- Phòng Tư pháp: Hướng dẫn thực hiện nội dung tiếp cận pháp luật, trong 

tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung 19.1 về xây dựng lực lượng dân quân 

“vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng của tiêu chí số 

19 (Quốc phòng và An ninh). 

- Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 19.2 của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An 

ninh). 

- Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện: Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả 

Chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định, các chính sách ưu đãi tín dụng của Nhà nước cho 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Chi cục Thống kê huyện: Hướng dẫn công tác thống kê, đánh giá các 

tiêu chí về hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm. 

- Trung tâm VH TT&TT: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục 

vụ cho chương trình; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để 

đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp 

huyện: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện xây 

dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. 

- Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện: Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ 

chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình; theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn 

huyện; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của 

Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng, Phó 

Ban Chỉ đạo huyện. 

2. Trách nhiệm của Đảng ủy, UBND các xã 

- Căn cứ mục tiêu tại kế hoạch của huyện đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể 

thực hiện các tiêu chí sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2021, tăng cường chỉ 

đạo tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

(Ban hành kế hoạch, gửi về UBND huyện qua phòng NN&PTNT để tổng 

hợp, theo dõi trước ngày 25/3/2021) 
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- Kiện toàn Ban quản lý cấp xã, phân công giao nhiệm vụ cụ thể theo tiêu 

chí nông thôn mới trên cơ sở kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tập trung chỉ đạo các thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2021; 

- Rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; điều 

chỉnh, lập lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030;  

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; huy 

động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư kết hợp với nguồn kinh phí được hỗ trợ 

để thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch được 

duyệt; 

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2021, báo cáo UBND 

huyện và Ban chỉ đạo huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 của UBND huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, các xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT Tổ quốc huyện; 

- Các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ các CT MTQG huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Lăng 
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MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU THÔN ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày      tháng       năm 2021 của UBND huyện Ngân Sơn) 

 

TT Tên thôn Tên xã 

Kết quả thực hiện tiêu chí đến thời điểm báo cáo 

Có ban phát 

triển thôn 

hoạt động 

theo quy chế 

do cộng 

đồng bầu và 

được UBND 

xã công nhận 

Có quy ước, 

hương ước 

thôn được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt và 

được các hộ 

gia đình cam 

kết thực hiện 

Có kế hoạch 

thực hiện 

từng tiêu chí 

hàng năm và 

cả giai đoạn, 

được lập theo 

phương pháp 

có sự tham 

gia của cộng 

đồng và được 

UBND xã 

xác nhận 

Giao 

thông 

Thủy 

lợi 
Điện 

Cơ 

sở 

vật 

chất 

văn 

hóa 

Nhà 

ở và 

công 

trình 

phụ 

trợ 

Giáo 

dục 

Y 

tế 

Văn 

hóa 

Mô 

hình 

sản 

xuất 

Kinh 

tế hộ 

Môi 

trường 

và 

cảnh 

quan 

nông 

thôn 

An 

ninh 

trật 

tự 

Hệ 

thống 

chính 

trị 

Tổng 

số 

tiêu 

chí 

đạt 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

1 Cốc Phia Cốc Đán 1 1 1   1       1 1 1         1 8 

2 Nà Y Thượng Ân 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 13 

3 Khu Chợ 1 Bằng Vân 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1       1 1 12 

4 Bản Chang Đức Vân 1 1 1   1 1   1 1 1   1     1 1 11 

5 Nà Ngần Thượng Quan 1 1     1       1 1 1 1     1 1 9 

6 Khu Chợ Thuần Mang 1 1 1 1 1       1 1     1   1 1 10 

7 Bản Quản Hiệp Lực 1 1 1   1     1 1 1         1 1 9 

8 Bản Phạc Trung Hòa 1 1 1 1 1       1 1       1 1 1 10 

* Ghi chú: Ngoài các thôn đăng ký năm 2020 tiếp tục thực hiện năm 2021. Các xã Cốc Đán, Thuần Mang, Trung Hòa, Hiệp Lực lựa chọn thêm 01 thôn phấn đấu 

hoàn thành thôn nông thôn mới năm 2021 (xã thuộc Đề án 1385) 
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