
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NINH ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: ã o ù  /BC-UBNĐ Lộc Ninh, ngày tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Lốc Tấn năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2016-2020;

,-;r Căn cứ 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; ’

: : Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận 
và công bố địa phươrig đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới giaỉ đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 3Ì/3/2017 của UBND tỉnh 
Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gíaí 
đoạn 2016-2020;

: Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh 
Bình Phước về việc phê duỵệt danh sách 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2018;

Căn cứ quyếtrđịnh số 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện 
Lộc Ninh về việc phê duyệt Đe án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới xã Lộc 
Tấn giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định sổ 30/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2018 của Trưởng ban chỉ 
đao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nổng thôn mới huyện Lộc Ninh về 
việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trêri địa bàn 
huyện.

Căn cứ đề nghị của UBND xã Lộc Tấn tại Tờ trình số 126/TTr-UBND 
ngày 26/9/2018 về yiệc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Lộc Tấn đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2018.

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí 
n ô i^  thôn mới trên địa bàn xã Lộc Tân,

hiệnicácrtỉêù chí nông tírô rrm m choxãikộcT ^



I. KỂT QUẢ THẨM TRA

Thời gian thẩm tra: 01 ngày (ngày 19/10/2018). £

1. về hồ sơ ĩ■ • ' -í& •

Hô sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn rĩiơi của 
của Uỷ ban nhân dân xã Lộc Tấn gồm có: I

A 1.1. Tơ trình số 126/TTr-ƯBND ngày 26/9/2018 của UBND xã i f c  Tấn 
về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Lộc Tấn đạt chuẩn nông tHỖìi mới 
năm 2018. i

(Bản chính -Theo mẫu số 04 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình lự, thủ 
tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn nỆi; địa 
phương hoàn thành rứiiệíh vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2ơ|0 ban 
hành kèm theo Quyết định số 254ỏ/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thúlướng 
Chúủi phủ). _ Ệ .

' 1.2. Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 24/8/2018 của UBND xã Lộc fấn về 
kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. §-'ỊỊÍ
. ' (Bảri chính'-Kèm ìheo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu cl^nông 

thôn mới - theo Mẩu sổ 08 tậi Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ tỉic, hồ 
sờ xét,, công nhận .và> công bố -địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương 

. hoàn thành nhiệm vụ xây -dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 b ạ i hành 
‘ kèm'theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướngphính
phủ). I

- 13. Báo’ cáo số 96/BOUBND ngày 12/9/2018 của UBND xã Lộc lấn  về 
việc tông hợp ý kiên thám gia của các tô chức chính trị-xã hội và của Nh|n dân 
trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã. Ệ

■ (Bản chính -Theo mẫu số 11 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình ắr, thủ 
tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mơi; địa 
phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2Ọ|0 ban 
hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ|tướng 
Chính phủ). J

- > Ị.4i Biên bản họp UBND, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xạ ngày 
16/8/2018 đề nghị xét, công nhận xã Lộc Tấn đạt chuẩn nông thôn mơì năm 
2018. ’ . . .  ,

‘ (Bảh chính -Theo mẫu sổ 13 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa 
phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban 
hành kèm theo Quyết định sổ 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủlướng 
Chính phủ). Ị

, 1.5] Báoibáo ;số:97FBC-UBND ngàỵ 12/9/2Ơ18 của UBND xã Lộcfa n  về 
‘tiĩứìshìiiKỈỂKđợngỉXâỹí'đ#igỉeơ.bảmtrongixậyi dựnglnôn^1ặônímơ?ftrẽn*^íbàiri'
xã LộcXấns(Bản-chính)



1.6. Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã.

Có 08 hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mói của xã, 
trong đó: 01 hình ảnh về trụ sở làm việc của HĐND, HĐND xã, 01 hình ảnh vê 
trụ sở làm việc của Ban Công an xã, 01 hình ảnh về khu làm việc của bộ phận 
“một cửa”, 01 hình ảnh về xây dựng các phòng học lầu của Trường THPT Lộc 
Tấn, 01 hình ảnh về thi công đường giao thông nông thôn, 01 hình ảnh về thanh 
niên giúp dân làm đường giao thông, 01 hình ảnh về Lễ ra mắt Hợp Tác xã nông 
nghiệp Thạnh Đông và 01 hình ảnh về Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất “nuôi 
Bò sinh sản”.

2. về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

2.1ắ Tiêu chỉ số 1: Quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công 
khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức 
thực hiện theo quy hoạch.

b) Kết quả thực hiện

Đe án xây dựng nông thôn mới xã Lộc Tấn được UBND huyện Lộc Ninh 
phê duyệt tại Quyết định số 4771/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 và được phê 
duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh Đe án theo Quyết định số 5923/QĐ- 
UBND ngày 19/12/2012. Năm 2018 được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt 
điều chinh Đe án xây dựng nông thôn mới xã Lộc Tấn giai đoạn 2016-2020) tại 
Quyết đinh số 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2018.

Đồ án quy hoậch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Tấn được UBND huyện 
Lộc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 (kèm 
theo Qụy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới).

Viêc thưc hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Tấn dựa trên 
cơ sở những quy hoạch đã có trước đây như quy hoạch sử dụng đât, quy hoạch 
điểm dân cư, quy hoạch phát triển nông nghiệp-nông thôn, việc thực hiện quy 
hoach nông thôn mới cơ bản đáp ứng các yêụ cầu về quy trình, trình tự thực hiện 
quy hoạch như: đã thông qua các ban, ngành của ấp yà nhân dân để có ý kiến 
đóng góp điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông 
thôn mới, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch, có tổ 
chức thông qua Hội đồng thẩm định của huyện trước khi trình phê duyệt quy 
hoạch, nhìn chung việc quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát ừiển 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phù hợp với 
tình hình thực tế ở địa phương.

; Sau khi Đề án, Đồ án được UBND huyện phê duyệt, Ban quản lý xâỵ 
dung nong'thoir mới~đãứiairrnnia“UBND xãltQ. chủơ hội nghừcông=bốr Quyết 
đinỉvphê duyệt Đồ án với thành phần tham dự gồro: Ban Thường vụ Đảng ủy,
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xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển 14/14 ấp, cán bộ, công chức ƯBND. 
Chỉ đạo Ban phát triên âp phối hợp cùng Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức công 
bố Quỵểt định phê duyệt Đồ án quy hoạch nông thôn mới của xã lồng ghép tại 
các buôi hội họp ở khu dân cư, niêm yểt công khai tại trụ sở UBND và Nhà văn 
hóa cộng đồng các ấp.

Hiện UBND xã đã thanh quyết toán chi phỉ lập Đe án quy hoạch nông 
thôn mới của xã với sô tiên 576 triệu đồng. UBND xã đang trình cơ quan chức 
nặng thẩm định để thực hiện việc cắm mốc quy hoạch. .

. c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 1 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.2. Tiêu chí số 2: Giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí

. . - Đường xã ..và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 
.hoặc bê tộng;hóạ, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.

- Đường trục thôn, ấp, sóc và đường liên thôn, sóc, ấp ít nhất được cứng 
hóạ, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm >70%.

, - Đựờng ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Trong đó, cứng 
hóa đạt tỷ lệ theo từng nhóm xã (cứng hóa >50%). .

„ Đường.; trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 
quanh năm >70%.

b) Kết quả thực hiện

. . . +  Đường trục xã và đựờng từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa 
(theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT) đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện ĩà 5/5 km (đạt 
100% theo quy định).

-I- Đưòng_trục.ạp vàỉliêniấp dái 53,4km được bê tông, cứng hóa đảm bảo ô 
tô đi lại thuận, tiện quanh năm la 37,8/53,4km đạt 70,7%; trong đó: đường nhựa 
21,lkm, đường bê tông xi măng 8,7km và đường sỏi đỏ 8km.

■ A + Đường ngộ, xóm đài,47,34km được cứng hóa, sạch và không lầy lội vào 
mùa mưa lậ 29,38/4.7,34km, đạt 62,06%; trong đó: đường bê tông xi măng 
23,38km, đường sỏi đỏ 6km.

> Sau khi công trình hoạn thành, cộng đồng địa phương ký biên bản nghiêm 
thu và đưa vào sử dụng, cổ sự quản lý và bảo quản của cộng đông nhân dân ở 
khu vực công trình, có kế hóạch kiểm trạ đề xuất việc bảo dưỡng, duy tu, sửa 

, chữa. Hiện tại các tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông xi măng đã 
tạo điều kiện tốt cho .việc đi lại củá nhân dân, không còn tình trạng lầy lội vào 

, mùa mựa, dịch vụ thượng mại được phát triển, từ đó góp phần phát triển kinh tế 
của địa phương.

V,-, ,c) ẸtéíỊỈỊ giáiỊVIứp;đợđạttiêu chí Số 2 đạt.so vởi qụy.định của Bộ‘tiêurchí. 

‘\ ^23.rTiểu*cEũsể3-Thửylợr ; :
l' a) Yêu Gầuieủa^tiêtPchíi___
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- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ 
động đạt từ 80% ừở lên.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về 
phòng, chống thiên tai tại chỗ.

b) Kết quả thực hiện

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 3.979ha trong đó: diện tích trồng 
cây lâu năm 3.250ha gồm: 232ha cây tiêu, 68.4ha cây điều, 2.385ha cây cao su 
còn lại là diện tích cây cà phê và cây ăn trái; diện tích trồng cây hàng năm 729 
ha gôm: Lúa 159 ha, Mỳ 181 ha, Ngô 182 ha, rau đậu các loại 10 ha và cây các 
loại 197 ha.

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 505ha.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 90,6%;
. cụ thể: diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới 1.525,6 ha; diện tích

gieo trồng cả năm cần tưới theo kế hoạch 1.684,6 ha.

- Tỷ lệ. diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được 
í tiêu chủ động đạt 99,96%; cụ thể: diện tích đất sản xuất nông nghiệp và

đất phi nông nghiệp thực tế được tiêu 4.482,5 ha; diện tích đất sản xuẩt
nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của xã 4.484 ha;

- Xã không có diện tích đất nuôi trồng thủy sản.

Trên địa. bận xã hiện có hồ chứa nước Rừng cấm, hồ chứa nước Lộc 
Thạnh có nhiệm vụ. cắt lũ ả  thượng nguồn vào mùa mựa và điều tiết nước tưới 
chọ h ạ ; lựu yậo mùạ: khô, Ngoài ra hồ Rừng ,cấm còn có nhiệm vụ cung cấp 
riưỚG cho Nhà máy nước sạch phục vụ dân sinh ở khu vực thị trấn Lộc Ninh và 
các xã lâii cậíi gồm: Lộc Tấn, Lộc Thái và Lộc Hưng. UBND xã thường xuyên 
phối hợp đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra, bảo dưỡng công trình và vận hành 
điều tiết nước đảm bảớ tưới, tiêu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh. Bên cạnh 
đó trên địa bàn xã còn có các hệ thống giếng đào, giếng khoan do dân tự đầu tư 
xây dựng cơ .bản đáp ứng được yêu cầu dân sinh vả đáp ứng nhu cầu sản xuất 
nông nghiệp.

- v ề  công tác phòng, chống thiên tai: xã Lộc Tấn đã thành lập Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN theo quy định. Trưởng Ban chỉ huy do Chủ tịch UBND xã 
kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban thường trực do Trưởng Ban CHQS xã kiêm 
nhiệm, các thành viên là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã và Trưởng Ban 
điều hành các ấp kiêm nhiệm. Xã có một số phương tiện phục vụ công tác PCTT 
& TKCN như: áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, dây dù, can nhựa... Hàng năm 
Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTT&TKCN ở địa 
phương.

...... c) Đánh gịá: Mức độ đạt tiêu chí số 3 đạt so với quy định của Bộ tiêụ chí.
- ' 2*4z'TỉêìiĩchỄsuĩ4~Điệỉ0^ ■ ,.-;Ị ■,

a) Ỷêu.cầuxủa-.tiêiLchL- ‘ í ' •
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- Hệ thống điện đạt chuẩn.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ từ 
98% trở lên. _  '

- Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính trên tổng km đường nhựa, đường 
BTXM của xã) đạt > 5%.

b) Kết quả thực hiện

; - Hệ thống lưới- điện trên địa bàn xã do ngành điện quản lý đã được phân 
. phôi .trên toàn xã, đáp ứng các nội dung của Quy định kỹ thuật điện nông thôn.
, Năm 2015.-2016 .xấy dựng đường điện trung-hạ thế mới dài 4,1 km; năm 2017 

xây dựng đường điện trung-hạ thế mới dài 1,8 km.

/ - - Địa phương.luôn tích cực hỗ trợ ngành điện trong công tác tuyên truyền 
vận động nhân dân phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, phát quang cây 

, ,.xạnh, đảm ịbảp khoảng págh ạn„toàn hành lang bảo' vệ lưới điện, tăng cường công 
tác tuyên trụyên an toàn sử dụng điện trong nhân dân, thường xuyên khảo sát, 
kiêm tra hiện trạng mạng lưới điện sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã để kiến 
nghị ƯỊBND.huyện, Điện lực Lộc Ninh nâng cấp, sửa chữa khi cần thiết nhằm 

; đáp ứng nhu.cầu của người dân. Qua điều tra hiện nay toàn xã có 2.589/2.711 hộ 
sử, dụng điện, chiêm 95,5% (chưa đạt so với với quy định > 98%).

ự.i- Hiện UẸND.xã đã phối hợp với Sở Công thương và Ban quản lý dự án 
v .đậu tư ;xây dựng huyện khảo sát, lập dự án đâu tư xây dựng 07 trạm biên áp cho 
các ấp K57, 4A, Cây Chặt, Bù Núi, Thạnh Đông phục vụ nhu cầu sử dụng điện 
cho hớn 171 hộ, nâng tổng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia lên 2.692/2.711 đạt
99,3 % vào cuối năm 2018.

’.V í.ẽ.:ẫỊ;-í-Tỷ 4ậ,đỊỊỜng, được clụếu 'sáng (tính trên tổng km đường nhựa, đường 
BTXM của xã) đứợc 7/58,14 lan, đạt ty lệ 12,03%.

* <s c) Đánh giá: Mức;độ đạt tiêu chí số 4 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí. 

2ẳ5. Tiêu chí số 5 -Trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí

: , Tĩỷ lệ ínrồng học các cạp: Mầm non, Mau giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở 
cạ.cợ sởí.yật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia đạt >70%.

b) Kết quả thực hiện

- THCS Lộc Tấn có 12 phòng học, 02 phòng chức năng, phòng hiệu bộ. 
Diện tích sân chơi, bãi tập rộng 800 m2.

- Tiểu học Lộc Tấn A có 16 phòng học, 03 phòng bộ môn, 06 phòng chức 
năng. Điện tích sân chơi, bãi tập rộng 800 m2.

ỈV ... - Tiểu học: Lộc Tạn B có 12 phòng học, Diện tích sân chơi, bãi tập rộng
600m2. ’ . ... , ; U  .

i;v.; H TrườngiMẫưigiáơ Hoá Cúc có 06 ph^ngỉiGG.:Diệri tích sân chòi, bãi tập 
rộng%723mll J
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- Trường mẫu giáo hoa Hồng có 11 phòng học; phòng hiệu bộ. Diện tích sân 
chơi, bãi tập rộng 220 m2.

; * yề đầu tư cợ sở vật chất cấc trường học ừên toàn xã từ năm 2012- 2017: 
Đã xây mới được 31 phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chuyên mồn với số tiên 
đâu tư là 13 tỷ 698 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 đang triển khai thi 
công 8 phòng học lâu Trường Tiểu học Lộc Tấn B và 8 phòng học lầu Trường 
THCS Lộc Tấn với số tiền đầu tư trên 9 tỷ đồng (nguồn vốn do ngân sách huyện 
hỗ trợ), cơ bản các trường đều đạt về cơ sở vật chất cũng như thiết bị dạy hộc.

+ Dự kiến cuối năm 2018 sẽ sáp nhập 02 Trường Mấu giáo thành 01 
trường.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 5 đạt so vớỉ quy định của Bộ tiêu chí.

2.6. Tiêu chỉ số 6 -Cơ sở vât chất văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh 
hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể tháo cho trẻ em và người cao tuổi 
theo quy định.

- Tỷ lệ thôn, sóc, ấp cọ nhà văn hóa và khu thể thao phục vụ cộng đồng 
đạt 100%. ệ Ể 1

b) Kết quả thực hiện •••£'

, - Xã có Nhà văn hoá rộng 200 chỗ ngồi; có các điểm vui chơi, giải trí và 
thể thao cho trẻ em ỹà người cao tuổi tại các ấp theo quy định gồm: 03 sân bóng 
chuyền, 02 sân cầu lông, 01 sân bóng đá mini, 01 cơ sở thể dục thẩm mỹ, 01 câu 
lạc bộ võ thuật Vovinam. .

, — 14/14 ấp đẹụ có Nhà văn hoá, là nơi sinh hoạt cộng đồng; Tuy nhiên do 
xây dựng tự lâu nên một số Nhà văn hoá đã xuống cấp. Hiện xã đang đề nghị 
huyện xem xét sửa chữa và nâng cấp. .

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 6 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.7. Tiêu chỉ số 7 -Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
■ a) Yêu cầu của tiêu chí

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa theo quy hoạch.

b) Kết quả thực hiện:

Trước đâỵ xã Lộc Tấn cổ 01 chợ nông thôn tại trung tâm ấp 5A. Tuy 
nhiên, theo Quyết định 523/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh thì diện 
tích chợ 5A không đủ theo quy định. Hiện nay, theo Quyết định 753/QĐ-UBND 
ngàỵ- 31 /3/201-7- của-UẸNĐ :tỉrủi-quy- định là xạ có. chợ-hoặc- nơi. muạ - bán, trao -  
đổihàn^lióạ^ì^ậ^xaí^ãíQ iềm cliỉnK Đ ề^ri xây- dijng nông tìiôn' móii giakđòạưr 
201 Ố-2QZ(T,iteõng£độ*quyỵÌỊoạchskhutGliợ^đLá ấp.5A. thàiihi điểm*mua».bárutập^



trung, đồng thời quy hoạch điểm khu vực ngã ba liên ngành ấp 5B thành khu 
trao đổi hàng hoá và đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 
2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2018. ■ ẽ

c) Đánh giá: 'Mức độ đạt tiêu chí số 7 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.8. Tiêu chí số 8 -Thông tin vàTruyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Xã có điểm phục vụ bưu chính.

- Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

- Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

- Xã -CÓ’ứng dụng eông nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

b) Kết quả thực hiện

‘ - Xầ có 01'điểm Bưụ điện phục vụ bưu chính, hầu hết người dân ứong xã 
. được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

. -■ • ^ Trên địa bàn xã có 03.điểm cung cấp dịch vụ viễn thông-intemet; 14/14 ấp 
: cộ hặ.tầng cáp viễn thông và có sóng điện thoại di động. Tại xạ có đường truyền truy 

cập Internet riêng biệt cho cấc mạng nội bộ như: Đảng ủy, UBND xã, các ban, 
ngành, đoàn thể, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật về chất 
lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL.

; - Hiện nay xã có hệ thống loa phát thanh không dây, với 19 cụm loa tại 14 khu
J- . dân cư vả 01 cụm loa tại trung tám xã đang hoạt động bình thường phục vụ công tác 
■ thông tin tuyên truyền cho 14 ấp trên địa bàn xã.

Ỉ!' '"é • - - Xã có ứiíg dụồg công-nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành 
: đảm bảo đạt ehìiẩn theo quy định. Hiện đang sử dụng phần mềm liên quan đến các
-  lĩnỉi vực: khiểu nạỉ-tố cáò; hộ tịeh, kế toán, bảo hiểm xã hội, kê khai thuế, sử dụng hệ 

thong mail công vụ trorig côiỉg tầc quản lý văn bản đi, đến vói các cơ quạn, ban, ngành 
chức năng liên quan.

i ■ c) Đánh giá riíức đệ đật tiêu chí số 8: Đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.9. Tiêu chí số 9 -Nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí

‘ - Trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nátằ

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt từ 75% trở lên.

b) Két quả thực hiện

' ’ - Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa 
phương; sự hỗ ừợ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân; sự hưởng ứng tích cực của 
nhân dân và việe tổ chứe ứiực hiện tốt các chương tìn h  lông ghép ừong việc cải 

1 tạ© ^nâ^cấi^ny t% ;x ^ ^
- '2018; xã Lọc Tấri đầ vậnưđộìig; xây dựng được 87 căn nhà đại đoàn kết với tổng

' ỉ'  * kiĩítepliyầựlắtà^
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tạm, nhà dột nát, đảm bảo theo yêu cầu “3 cứng” gồm: nền cứng, khung cứng, 
mái cứng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu và an toàn cho người sử dụng.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo .quy định đạt 90,2% (2426/2687 
hộ). ' ẳ '

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 9: Đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.10. Tiêu chỉ số 10 -Thu nhập
a) Yêu cầu của tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 > 35 triệu 
đồng/người/năm.

b) Kết quả thực hiện:

Qua số liệu điều tra của Ban chỉ đạo điều tra lao động nông thôn về mức 
thu nhập bình qụân đầu người trên địa bàn xã Lộc Tấn, tính đến thời điểm này là
38,3 triệu đồng/người/năm.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 10: Đạt so với quy định của Bộ tiêu 
chí. .

2.11. Tiêu chí sỗ 11 -Hộ nghèo
a) Yêu cầu của tiêu chí: -y

Tỷ lệ hộ nghèo đã chiều (giai đoạn 2016-2020) năm 2018 đạt < 10%.

b) Kết quả thực hiện: í.

Để thực hiện cọ hiệu quả chương trình, đề án giảm nghèo giai đoạn 2011
2015 và Chựơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 
những năm .qua cùng với sự quan tâm hỗ ứợ của các cấp, các ngành, các tổ chức 
xã hội và các tổ chức, cá nhận mạnh thường quân. Bằng rứiiều nguồn vốn lồng 
ghép từ cảc chương trình, dự án, UBND xã đã tập trung đầu tư cô trọng điểm 
cho các đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn nhầm tạo điều kiện cho các hộ nghèo cộ điều kiện vươn lên ữong cuộc 

... sống, từng bựớc thoát nghèo một cách bền vững và không để tái nghèo.

Qua kết quả tổng địều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều 
theo chuẩn Quốc gia giại đoạn 2016-2Q2Ờ, thì cuối năm 2017 xã Lộc Tẩn có 99 
hộ/2.687 hộ, chiếm tỷ lệ 3,65% theo Quyết định số. 323/QĐ-ƯBND ngày 
19/12/2017 của UBND xã.’ . ;Ễ ■

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 11: Đạt so với quy định của Bộ tiêu 
chí. .

2.12. Tiêu chí sổ 12-Lao động có việc làm

a) Yêu cầu của tiêu chí

• Tỷ_Ịệ,mgư^rcố:yiệcTlàniitrêiirdâii''số tmng^ô,tuổLỊaxx.đôiig|Ga,ldiả:jiăng: 
thanr gia^lao^độk^đạt ̂ Ov^ỉrởílẹr^ . * • „ :

b) KếWqựỊgtlíựj§ỊÉệíffi?



Qua kết quả điều tra, rà soát số liệu lao động, ngành nghề, việc làm của 
địa phương, xã Lộc Tấn có 7.384 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 
7.112 lao động có việc làm thường xuyên, chiếm tỷ lệ 96,3%-

c) Đánh'giá mức độ đạt tiêu chỉ số 12: Đạt so với quy định của Bộ tiêu
chí.

2.13. Tiêu chí số 13 -Tổ chức sản xuất
a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có Hợp tác xã hoạt động đúng quy đinh của Luật Hợp tác xã năm 
2012. ‘ ■ ề ế ,

: --Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 
bảo bên vững.

b) Kết quả thực hiện

M r '■ Tính đến thời àiểnr íiấy xã Lộc Tấn cồ 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Thặnh Đôngthành lập theo giấy phép số: 44.04.07.000012 ngày 31/01/2018, có 

; đầỷ 'đủ Gầc thàĩửí viên theo'cfuy định gồm: Chủ tịch Hội đồng quản ừị kiêm giám 
đốc, kiểm soầt -viên và kế tóán. Hcrp tác xã hoạt động đúng luật Hợp Tác xã năm 
2012;

■ ' ■-X ã  cọ 01 Câu lạóbộ trồặg tiêu sạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 
sản bền vững tại ấp K57 với 19 hộ tham gia. .

• ■ c) Đảnh gỉá mức độ đạt tiêu chí số 13: Đạt so với quy định của Bộ tiêu 
chí.

2.14. Tiêu chỉ số 14 -Giáo due và Đào taoĩ •

a) Yêu cầu của tiêu chí:

• ỉ .' - Đặt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo 
'đục, tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

A ^T ỷ-ìệ liỢC' siĩứi5 tốt righiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 
(phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt > 70%.

• - - Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt > 25%.

b) Kết quả thực hiện

- về phổ cập giáo dục

• ■ + Huy động trẻ‘ 6 tuổi íà  lớp 1 đạt 100%; xã đạt chuẩn PCGD mầm non 
cho trẻ'5 tuổi; đật chuẩn PCGD tiểu học miíc độ 3; đạt chuẩn PCGD THCS mức 
độ 1; đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 1; tiêp tục đảm bảo điêu kiện cơ sở vật chât, 
thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình.

■ -v.¥ -F Tỷ lệr hộc -siniv tốt lighiệp ừung học cơ sở năm học 2017-2018 đạt

phổ;thôngđạt99%^ . ' /  ■ • -"-.'C-y-7 . ’

+ Vềit^lệìỉaceđộngỊqụaĩđầíStạỊíir
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Địa phương luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động và tạo 
điêu kiện thật tốt cho người lao động tham gia học nghề, mở các lớp đào tạo 
ngăn hạn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, qua số liệu điều tra thực 
tế ở từng hộ gia đình vào thời điểm tổng hợp thang 8/2018 có 1.892/7.384 lao 
động đã qua đào tạo như: nghề cạo mủ, nghề uốn tóc, nghề thợ rèn, nghề thợ 
may, nghe lái xe... đạt 25,62%.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 14: Đạt so với quy định của Bộ tiêu
chí.

2 i5 ẳ Tiêu chỉ số 15 -Y tế
a) Yêu cầu tiêu chí

- Tỷ lệ người dâiĩ tham gia bảo hiểm y tế đạt > 82,2%.

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

; - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể ttiấp còi < 31,4% (chiều 
cao theo tuổi)

b) Kết quả thực hiện ì : .

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế cỏ 9.247/11.206 
người tham gia đạt 82,52%.

- Trạm y tế được xây dựng kiên cố và được hỗ trợ cung cấp các trang thiết * 
bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016 
theo Quỵết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Bình Ỷ 
Phước về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế 
xã giai đoạn đến năm 2020.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp, còi (chiều cạo theo 
tuổi) có 74/919 trẻ, chiếm 8,05%.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 15: Đạt SQ vởi quy định của Bộ tiêu
■ chí. 1

2.16. Tiêu chí số 16-Văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí E

Tỷ lệ thôn, sóc, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.

b) Kết quả thực hiện

Năm 2017 xã Lộc Tấn có 12/14 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 
(chiếm 85,71%); số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 3 năm liền (2015-2017) 
là 05 khu dân cư và 02 khu dân cư đạt khu dân cư văn hỏa 02 năm liền (2016
2017). .

Xã Lộc Tấn thường xuyên duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất 
lưopg4̂ t,Ịụệù;xâLỳăiLMat; ị>ỉia<igitcàỉcj:

. . 0,;. . v ; , ;• .
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được gắn liền với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 16: Đạt so vợi quy định của Bộ tiêu 
chí. Ế ' ; ’

2.17. Tiêu chí số 17 -Môi trường yà An toàn thực phẩm
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định > 
95%. '

. - Tỷ lệ cơ sở, sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng ĩighề đảm 
bảo quy định vê bảo vệ môi trường đạt 100%.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt theo quy
định.

- Mai táng phù. hợp; với quy định và theo quy hoạch, đảm báo giá ưị văn 
hóa, truyên thông của từng,dân tộc, điêu kiện thực tế xã, cụm xã đạt theo quy 
định. .

•••.. V Chấtthải rắn ừên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 
xuất kinh doanh được thu gom, xử lý đạt theo quy định.

’ . - Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chức nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 
đảm bảo 3 sạch > 70%.

' — Tỷ lệ hộ; chăn riuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 
>60%.

.] IV-: L Tỷ lệrhộ giá đìnlỉ và Gờ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 
' quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

b) Kết qụả thực hiện

: í - tvề  'nước 'sinh hoạt, vệ sinh mô trường nông thôn: Hiện nay người dân 
ứên địa bàn xã chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng đào, ngoài ra 
.trong thời gian quá UBND xã Lộc Tấn phối hợp các cơ quan chuyên môn tỉnh, 
huyện thực hỉện hỗ trợ nhấn dân xây dựng 04 bể lọc nước (bể Lọc sắt và bể lọc 
ALuVất) tại ldiu vực ấpíBù Núi A, Bù Núi B, Thạnh Đông cho các hộ nghèo, hộ 
chính sách sử dụng nướữ sinh hoạt hợp vệ sinh. Kết quả qua điều tra chỉ số nước 
sạch-vệ siiih môi trường năm 2017 toàn xã có 96,83% hộ dân sử dụng nước sinh 
hoạt họp vệ sinh và nứớc sạch theo quy chuẩn Quốc gia; 87,81% hộ gia đình có 
nhà tiêu họp vệ sinh; 74,34% hộ chăn nuôi có chuông trại chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh môi trường; 100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
tuân thủ các quy địĩứrvề đảrii bảo an toàn thực phẩm, không có các hoạt động 
gâý súy giảm môi trườủg; có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch,

3 ? p - ....................  . ' 1 * - L - v _

M y  sản rềmgmghetrủ^ền thống', do đó khổng ảnh hưởng đến môi thiờng.



- về rác thải: Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn thể đẩy mạnh 
công tác tuyên truyên, vận động nhân dân cùng thực hiện đăng ký thu gom, vận 
chuyên rác thải sinh hoạt hàng ngày nhằm hạn chế tĩnh trạng gây ô nhiễm môi 
trường và đảm bảo tình hình vệ síriti mổi trường trong cộng đồng dân cư. Chất 
thải, nước thải của các hộ dân trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo quy 
định. (Đôi với các hộ ở xa khu vực trung tâm xử lý rác bằng hình thức tự chôn 
đôt tại nhà. Đôi với các hộ ở khu vực dọc Quốc lộ 13 đều đăng ký xử lý rác với 
Đội quản lý công trình đô thị huyện để thu gom). Đã thành lập 01 Câu lạc bộ 
bảo vệ môi trường tại ấp Cây Chặt và 04 Câu lạc bộ “5 không 3 sạch xây dựng 
Nông thôn mới” tại ấp IB, K57, 5C, 6A.

- Bên cạnh đó, UBND xã đã thường xuyên phát động toàn thể cán bộ nhân 
viện xã, hệ thống chính trị các ẩp, các doanh nghiệp, các tổ chức, các trường học 
cùng toàn thế nhân dân tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn xã các 
trục đường giao thông góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

- về mai táng: Xã có 03 nghĩa ừang tại ấp Cây Chặt, Thạnh Đông và ẩp 
5C, được xây dựng theo quy hoạch và có 02 cơ sở dịch vụ mai táng đảm bảo 
thực hiện đúng quy định.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 17: Đạt so với quy định của Bộ tiêu
chí.

2.18. Tiêu chỉ số 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí ,

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

- Có đủ các: tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở ứieo quy định.

Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh".

- Tổ chức chính trị-xã hội của xã đạt loại khá trở lên (100%).

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chổng bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ 
trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 
hội đạt theo quy định.

b) Kết quả thực hiện

Xã có 24/24 cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Nghị 
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Thông tư số 
06/2012/TT-BNV ngày 3 0/10/2012 của Bộ Nội vụ.

Cán bộ, công chức có trình độ văn hóa, chuyên môn, Lý luận Chính trị, 
tin học và ngữ theo quy định, cụ thể:

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT là 24 người.

; I T ĩìnỊitđộịíá^

; ,■ Tnnhtdo; chính trị: 02 người cao cấp, i 1 nguM'trungxap;; 10 ngựờúsơ^cấpv-r.
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Trình độ tin học (từ trình độ A trở lên): 23 người. I

Trình độ ngoại ngữ (từ trình độ A trở lên): 10 người. 4,

- Xã có đây đủ các tổ chức trọng hệ thống chính trị cớ sở theo quỵ.định, 
bao gôm: câp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chíníSrị-xã 
hội. Ngoài ra xã còn có các hội như: Hội Chữ thập đỏ, Hội người Cao tuơỊ, Hội 
Khuyến học, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc dậ cam. 
14/14 âp đêu có chi bộ đảng, Ban điều hành ấp, các Chi hội đoàn thể ấp. j |

* r*Jầị:
- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh! theo 

Thông bậo số 135.5/TB-HU ngày 22/3/2018 của Huyện uỷ Lộc Ninh về ĩcễt quả 
đánh giá phân loại cơ sở Đảng nãm 2017. -ĩ

... - 100% tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến tnỊậên.

- Năm 2017, xấ đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo
Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Lộc Niậh.

'.ắịl-
- Trên địa bàn xã đảm bảo binh đẳng giới và chưa phát hiện có trường hợp 

bạo .lực gia đình, không có trường hợp tảo hôn và cưỡng ép kêt hôn. Xã CÓỊ02 nữ 
lãnh đạo (01 Phó Bí thư ©ảng ủy và 01 Phó Chủ tịch UBND) và có 05 mổ hình 
địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh í cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia 
đình. ị

V

c)'Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 18: Đạt so với quy định của Ẹ|j tiêu 
chí. f

2.19. Tiêu chỉ số 19-Quốc phòng và An ninh ậ
a) Yêu cầu của tiêu chí I

- Xâỹ dựng lực lượng' dân quấn “vững mạnh, rộng khắp” và hoàrythành 
các chỉ tiêu quốc phòng. 1

. - <Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: 
không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra vụ án hình sự về tội 
phạm quy định tại các Điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm ừọng quỹ định 
tại các.Điều 111, 112, 113., 114, 133, 134, 135 của Bộ luật Hình sự năm-1999 
(sửa đổi, bổ sung hăm 2009); tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, ứộm cạp, cờ 
bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm so với các năm trước. ị

b) Kết quả thực hiện

- về quốc phòng

+ Bail chỉ huy quân sự xã có 05 đ/c gồm 01 Chính trị viên, 01 Chính trị 
viên phó, 01 Chỉ huy trưởng, 02 Phó Chỉ huy trưởng. Lực lượng dân: quân 
thường trực có 19 đ/e. 14/14 ấp đều có lực lượng dân quân “vững mạnh;-rộng 
khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Ệ

? -H Công táp huấn, luýện được tổ chức hàngtuầrL, hàng-thángcho lựcỊíượng, 
thựờfig.feĩr(£vàtể1chức tíủấrrkiyện hàng năm cho các dân quận tại chỗ cjfu đạt 
chỉ: tịêiu !giao:.:Đượá'toaíi^ịivữ-khLphỉBhợpirứiườngrxttỵện:@-ìcbdụ)CuchỆhitrị,.



pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực, khả năng sẵn sàng chiến đấu 
ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 
tình hình mới. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 được 
tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Năm 2018, công tác tuyển quân đã đạt 100% chỉ tiêu trên giao (12/12 
thanh niên). Thực hiện tốt kế hoạch về khám sức khỏe của Ban chỉ huy quân sự 
huyện. Ban chỉ huy quân sự xã làm tham mưu tốt cho Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự xã thực hiện công tác công khai danh sách từ xã đến các ấp.

+ Hệ thống văn kiện theo Thông tư 108/BQP được xây dựng đầy đủ.

- về an ninh

+ Lực lượng Công an xã Lộc Tấn được xây dựng, củng cố ngày càng 
trong sạch vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn 
của ngành công an. Hàng năm công an xã Lộc Tấn có bản đăng ký thi đua. 
Không có cá nhân Công an xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Hàng 
năm Ban Công an xã đều tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng Nghị 
quyết chuyên đề, kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; đăng ký 
thi đua trong phong trào toàn dân bào vệ an ninh tổ quốc. Hàng tháng tham mưu 
xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các ngày Lễ, Tet diễn ra ở địa phương, phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức 
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

+ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì lồng ghép với 
phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 
không 3 sạch”.

Tổ chức cho 14/14 khu dân cư ký kết phấn đấu xây dựng khu dân cư đạt 
tiêu chuẩn “An toàn về an nính trật tự”, 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn 
hóa, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu xây dựng khu dân 
cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xã đã xây dựng 01 mô hình “khu 
dân cư không có tội phạm” tại ấp 5 A và 01 mô hình “tiếng kẻng an ninh” tại ấp 
6B để kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm, các tổ an ninh nhân dân được củng 
cố và hoạt động có hiệu quả.

+ Trên địa bàn xã Lộc Tấn không có tình trạng khiếu kiện đông người kéo 
dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm 
so vói các năm trước.

c) Đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 19: Đạt so với quy định của Bộ tiêu
chí.

3ề về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nồng thôn
mới

; : ^Tốứ^tù;k^tri.ểnJ4iáLthực. tóệiÊ^ưomgrtiMỉrmục.tiêu.quổagia^ây.-dụiig,; 
nông thôn mới- đếir nay* xẫ Lộc Tấn không-cóinợ .đọng xây dựng cơ bản. Tất cả 
các4iguồĩĩ?vốn đềujỉirợ%gỉả&ngâmthecrqa5fiđụitErT "
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II. KẾT LUẬN

1. về hồ sơ
' UBND xã Lộc Tấn lập hồ sơ đề nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu 

chí nông thôn mới của xã đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Quyết định sô 
2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 
định điêu kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn 
nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020.

2. về kết quả thực hiện các tiều chí nông thôn mới

Qua thẩm trá các tiêu nông thôn mới đạt chuẩn của xã Lộc Tấn, tính đến 
thời điểm thẩm trạ, tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Lộc Tấn cơ bản đạt 
19/19 tiêu chí. Tuy nhiên cũng còn một số tiêu chí đang trong giai đoạn triển 
ìkhai thực hiện đê hoàn thiện tiêu chí vào cuối năm 2018, cụ thể như: tiêu chí 
điện, tiêu chí trường học...

■ ^ : ‘ t 1 ỉ 3.. về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 
mới

: Qua kết. quả thẩm .trà cho thấy hiện nay xã Lộc Tấn không còn nợ đọng 
‘ xây dựng cơ bản trong xây’dựng nông thôn mới. Tất cả các nguồn vốn đều được

giải ngân theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ
K • ;r: Đe xã Lộc Tấn của huyện Lộc Ninh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm
V J : ■ .2018 đảm bảo.tính bền vững,iđồng thời giúp các xã còn lại của huyện tiếp tục 
; . • thực hiện đạt các tiêu chí; trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Văn phòng 

.! ịễ ■ ;r 4 iT nông thôn mới huyện có một sô ý kiên kiên nghị như sau:

1. Cấp xã

1.1. Đối với Đảng uỷ
‘ Tiếp tục lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thông tin,

tủyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng 
: V . ; nông thôn mới thường xuyên, đồng bộ giúp nâng cao nhận thức của người dân 

nham tích cựe hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy 
. phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

1.2. Đổi với Hội đồng nhân dân
Tăng cường công tác giám sát việc tuyên truyền, vận động về thực hiện 

. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; qua đó 
kịp thời định hướng cáe giải .pháp thực hiện thiết thực giúp chính quyền, mặt 
trận >va các ..tổ chứcđoàn thể. xã có cơ sở nâng cao chất lượng thông tin, tuyên 

, truyền giúp iỊgựợi dân hiầu rộ. hơn về mục đích của việc thực hiện xây dựng 
in r f r̂ặ'.-ịs'ù!-r . í " *

. ề ề “í  ■ . ’ •
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1.3. Đôi với Uỷ ban nhân dân
- Tập trung điều hành, chỉ đạo quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện nhiệm 

vụ nhằm giữ vững các tiêu chí, nhất là tiêu chí số 2 -Giao thông; tiêu chí số 4 - 
Điện; tiêu chí số 5 -Trường hộc; đặc biệt là tiêu chí số 18 -Hệ thống chính trị và 
Tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 -Quốc phòng và An ninh.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các tiêu chí có xu hướng thiếu 
tính bền vững để kịp thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện; hàng năm 
trình Hội đồng nhân dân xã xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề để tổ chức 
thực hiện cử hiệu quả, đảm bảo giữ vững các tiêu chí theo hướng bền vững.

- Tiếp tục tuyên tniyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông 
thôn, tích cực thám già làm đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161 của 
Chínhfphủ; thàm gia thực'hiệri Đề án điện chiếu sáng theo tinh thần Nghị quyêt 
số 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Lộc Ninh.

2. Cấp tỉnh

2.1. Đối với Vãn phòng điều phối nông thôn mới
"h Kịp thời cập nhật ĩihữìig quy định, chính sách mới của Trung ương, của 

'-'tỉnh về xây dựrig hôĩig thôn tììởi để triển khai hướng dẫn cấp huyện, xã thực hiện 
đảm bảo đúng quy định.

! , - Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức cho huyện, xã đi tham quan, học tập 
kinh nghiệm tại các tỉnh cồ cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới để áp 
dụng thực hiện ở địa phương đạt hiệu quả.

•Ai. < --'Tftarnimru UBNĐ tỉnh tăng kinh phí hoạt động cho cấp huyện, cấp xã.

2.2. Đối với các Sở, ngành liên quan
’ Thấrủ mừưUBND tỉiih phânbổ kinhphí giúp các xã về đích nông thôn mới 

qua các năm có điều kiện để nâng chất các tiêu chí, phấn đấu thực hiện hoàn 
thàritì xã iiôhg thôn mởi'nâng'cao giai đoạn 2018-2020, đồng thời giúp các xã 
òòh lại thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.

1 ’ ‘: " Trên ằẫy lă báồ cảo của Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Ninh về thẩm tra hồ 
sơ và kết qủả thực hiện cẳc tiêu chí nông thôn mới cho xã Lộc Tấn năm 2018./.

Noi nhận: : -
- UBND, BCĐ các CTMTQG tinh;
- TTHU, UBMTTỌVN huyện;
- UBND xã Lộc Tấn;
- BCĐ, VP NTM huyện;
- LĐVP và cv phụ trách;
- Lưu: VT.

Ị lỢ'■ CHỦ TỊGH
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