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BÁO CÁO 

Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2010-2020  

 

 

Thực hiện Văn bản số 95/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020; 

Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

         1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 

         1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 

         Xã Tràng Đà là xã ngoại thị nằm ở phía Bắc của thành phố Tuyên Quang 

cách trung tâm thành phố 5,0 km,  phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Tân Long huyện 

Yên Sơn, phía Nam giáp phường Minh Xuân,  phía Đông và Đông Nam giáp 

phường Nông Tiến, phía Tây và Tây Nam giáp phường Tân Hà-thành phố Tuyên 

Quang .Xã có 9 xóm (sau sáp nhập), có tổng diện tích đất tự nhiện 1.324,77 ha, 

trong đó đất nông nghiệp 911,15ha, đất phi nông nghiệp 301,4ha, đất chưa sử dụng 

112,22ha. Toàn xã có 1.557 hộ với 5.818 khẩu trong đó nữ là 2.978 người.  Có 11 

dân tộc anh em cùng chung sống, có 89 hộ và 320 người là dân tộc thiểu số chiếm 

5,5% dân số, số người dân tộc thiểu số sống rải rác, xen kẽ trong cộng đồng dân 

cư, số lao động trong độ tuổi 3.387 người.  

Đảng bộ xã trước tháng 6/2019 có 22 chi bộ, sau khi sáp nhập xóm hiện có 14 

chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm; 04 chi bộ trường học; 01 chi bộ HTX 

nông nghiệp; Ban Thường vụ Đảng uỷ 5 đồng chí; BCH Đảng bộ xã 12 đồng chí; 

UBKT Đảng uỷ 5 đồng chí. Ban chỉ đạo nông thôn mới xã 17 đồng chí, Ban quản 

lý xây dựng nông thôn mới xã 19 đồng chí. Ban phát triển nông thôn mới 9 xóm 

gồm 63 đồng chí. 

Cơ sở hạ tầng kinh tế của xã được quan tâm đầu tư, có 04 Trường học (02 

trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS). 01 Trạm y tế xã phục vụ 

tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trên 

địa bàn xã có trên 20 công ty, doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn, 02 chợ và các 

cửa hàng đại lý phục vụ buôn bán giao thương hàng hóa và giải quyết việc làm, 

phát triển kinh tế- xã hội của xã. 

Năm 2009, khi thành phố triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới xã đã rà soát đánh giá đạt 5 tiêu chí. Năm 2015 xã được tỉnh công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

        Phát huy tiềm năng, lợi thế vị trí và tài nguyên phong phú, trong những năm qua 

xã Tràng Đà đã tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của của tỉnh, thành 

phố đồng thời tập trung phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế 
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mạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,  năm 2019  xã được xác định và lựa chọn 

xã thực hiện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

Năm 2018, Cơ cấu kinh tế: Giá trị công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 52,5%; 

giá trị dịch vụ, thương mại đạt 29%; giá trị nông, lâm nghiệp đạt 18,5%. Thu ngân 

sách tăng bình quân hàng năm 10%;  giá trị 01 ha canh tác đạt 75 triệu đồng/ha; thu 

nhập bình quân đầu người tại thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2015 đạt  24.240.000đ/người/năm; đến nay đạt 36.000.000đ/người/năm; tỷ lệ hộ 

nghèo tại thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 không còn hộ 

nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,7%. 

 2. Thuận lợi  

Được sự chỉ đạo của Văn phòng điều phối tỉnh, Ban Chỉ đạo  Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố, của Đảng ủy xã, công tác 

tổ chức, điều hành xây dựng nông thôn mới được thực hiện đảm bảo; Ban Chỉ đạo, 

Ban Quản lý xã và các xóm được thành lập, bổ sung kiện toàn kịp thời và đi vào 

hoạt động có hiệu quả.  

 Công tác xây dựng Đề án, Đồ án nông thôn mới, kế hoạch hàng năm đều 

được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên đảm bảo công khai, dân chủ, có 

sự tham gia đóng góp của nhân dân.  

 Được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình nông thôn mới và các dự án, 

chương trình lồng ghép, sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong triển khai và 

tổ chức thực hiện, qua đó đã góp phần đạt được những kết quả đáng kể sau 10 năm 

xây dựng Nông thôn mới     

 3. Khó khăn  

 Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, môi 

trường… chưa được đồng bộ, cần có nguồn vốn để đầu tư thực hiện. 

 Những năm đầu thực hiện chương trình Nông thôn mới hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, Ban Quản lý và các Ban Phát triển xóm có lúc, có việc còn lúng túng 

trong quản lý điều hành, trong tham mưu thực hiện các quy trình, thủ tục về đầu tư 

xây dựng cơ bản.   

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG XÃ HOÀN 

THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

  1.1. Hệ thống quản lý, giúp việc được củng cố, kiện toàn 

Đảng ủy, UBND xã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới gồm 17 đồng chí, Ban quản lý gồm 22 đồng chí do đồng chí 

Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch UBND xã làmTrưởng 

Ban quản lý; Các xóm đã Thành lập Ban phát triển xóm, Ban giám sát các công 

trình đầu tư cộng đồng, Trưởng ban là các đồng chí Bí thư chi bộ, xóm trưởng. 

Giúp việc cho Ban chỉ đạo, ban quản lý có các đồng chí thành viên là cán bộ, công 

chức UBND xã... làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trực tiếp tham mưu, giúp việc 

cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án 
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đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới của xã.  Cán bộ phụ trách xây dựng nông 

thôn mới của xã, xóm hàng năm đều được tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức 

chuyên môn về xây dựng nông thôn mới. 

 Hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình nông thôn mới từ xã đến xóm 

được bồi dưỡng tập huấn; có sự phân công phụ trách lĩnh vực và địa bàn cụ thể; 

công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được 

tăng cường, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời, có hiệu 

quả. Quá trình triển khai thực hiện Ban chỉ đạo, Ban Quản lý, ban phát triển phân 

công các thành viên theo dõi phụ trách tiêu chí để thực hiện nhiệm vụ và hoạt động 

có hiệu quả.  

         1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ 

  Đảng ủy xã ban hành Quyết định số 28-QĐ/ĐU ngày 04/10/2011 về việc 

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã 

Tràng Đà, Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 04/10/2011 của Đảng ủy xã về việc 

thành lập Tiểu Ban tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban chỉ đạo, tuyên truyền; đồng 

chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  làm Phó Trưởng Ban thường trực; đồng chí 

Phó Bí Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phó Trưởng ban; các đồng chí Ủy viên BCH 

Đảng bộ xã là thành viên. Quyết định số 01- QĐ/ĐU ngày 25/5/2015 về việc thành 

lập BCĐ thực hiện CTMTQG XDNTM nhiệm kỳ 2015-2020; phân công thành 

viên BCĐ phụ trách các xóm, các tiêu chí. 

 Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND Ngày 17/01/2011  

về việc thành lập Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, các đồng chí cán 

bộ, công chức làm thành viên; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 

thành lập Ban phát triển nông thôn mới các xóm do đồng chí Xóm trưởng các xóm 

làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban công tác MTTQ làm phó ban, chi hội 

trưởng các đoàn thể làm thành viên.  

         Hằng năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm và các 

văn bản chỉ đạo về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã với mục tiêu duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt 

chuẩn nông thôn mới tại xã, hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây 

dựng 10 tiêu chí trọng tâm theo điều kiện thực tế tại cơ sở triển khai cho các xóm 

thực hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố ban 

hành, các chính sách đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, tạo 

động lực quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. 

       Trong 10 năm, thực hiện xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

đã ban hành trên  3.000  văn bản các loại về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây 

dựng nông thôn mới  (Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ 

đạo, hướng dẫn, thông báo, văn bản đôn đốc...)   

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện 

        Hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, 

Ban Quan lý đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, rà soát tiến độ triển khai xây 

dựng nông thôn mới tại xã, xóm. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, chấn 
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chỉnh những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Đặc biệt năm 2018, chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình xây 

dựng nông thôn mới cụ thể tới từng tiêu chí, triển khai đồng bộ các giải pháp khả 

thi nhằm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 để triển 

khai thực hiện.  

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo tập huấn, thi đua khen thưởng 

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền 

  UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các 

chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các chủ trương của tỉnh, thành phố 

về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  Đã tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép tại các cuộc họp, giao ban tại xã, xóm và hình thức sân khấu hóa cho trên 12.380 

lượt người. Qua phương tiện truyền thanh của xã trên 960 buổi, xây dựng trên 25 

băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại xã. Kinh phí cho công tác tuyên truyền thành 

phố cấp hằng năm được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Qua tuyên truyền, nhận 

thức của cán bộ, và nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhân dân phấn khởi, tin 

tưởng và thực hiện tốt các phong trào, chương trình, kế hoạch thực hiện duy trì và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều phong trào được nhân dân hưởng ứng 

có tính chất lan tỏa rộng rãi như phong trào làm đường điện chiếu sáng, làm cột cờ 

mẫu, trồng đường hoa cây cảnh, cây xanh bóng mát làm đẹp khuôn viên công sở, các nhà 

văn hóa xóm; tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm.  Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây 

dựng nông thôn mới” ;"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” gắn với phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn 

mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Thông qua công tác tuyên truyền của 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức hội quần chúng, 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đầy đủ 

sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ và các cơ chế, chính sách trong 

xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Công tác đào tạo, tập huấn 

   Hằng năm, UBND xã đã lập danh sách cử cán bộ xã, cán bộ các xóm tham 

gia tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng nông 

thôn mới theo chương trình của tỉn h và thành phố. Phối hợp Trạm Khuyến nông 

thành phố, Trạm bảo vệ thực vật Yên Sơn, Chi cục chăn nuôi tỉnh, Liên minh HTX 

tỉnh, Trung tâm khuyến nông tỉnh mở các lớp tập huấn cho hơn 600 lượt/năm cho hội 

viên nông dân về KHKT, về cơ cấu giống, thời vụ, các tiến bộ KHKT để áp dụng 

vào sản xuất, về thuốc bảo vệ thực vật, về chăn nuôi, giết mổ gia súc, về an toàn 

thực phẩm, về  xây dựng nông thôn mới, về kỹ thuật nuôi cá và tổ chức cho 62 người  

đi thực tế tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương với tổng kinh phí 

100.000.000đ từ nguồn thành phố cấp. Hằng năm chỉ đạo Trung tâm học tập cộng 

đồng xã mở các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 120 lượt người 

tham gia tập huấn. 

2.3. Công tác thi đua khen thưởng 

  Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc 
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vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong 

trào thi đua sâu rộng trên địa bàn toàn xã. Qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực 

từ nhận thức đến hành động; đã động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân triển khai 

thực hiện các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp trong phát triển sản xuất, nâng 

cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác sơ 

kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các tiêu chí 6 tháng, 1 năm và giai đoạn. Đề 

xuất các chính sách hỗ trợ khen thưởng kịp thời đảm bảo đúng quy định. Biểu 

dương, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây 

dựng nông thôn mới đồng thời phổ biến nhân rộng ra toàn xã. Trong 10 năm đã tổ 

chức được trên 10 cuộc phát động thi đua với trên 1.200 lượt người tham gia; đã có 

01 tập thể và  06 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen;  4 tập thể, 6 cá nhân 

được UBND thành phố tặng giấy khen trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới; Cán bộ và nhân dân xã Tràng Đà được Bộ công an tặng Bằng khen có thành 

tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015, 2016, 2018. 

  3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

* Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn xã 234,1 tỷ 

đồng, gồm:  

 -Vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố chiếm 32%; 

  + Nguồn vốn đầu tư phát triển: 71,5 tỷ đồng; 

  + Nguồn vốn sự nghiệp: 3,4 tỷ đồng; 

- Vốn tín dụng:  62,6 tỷ đồng, chiếm 27%;  

- Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã: 15 tỷ đồng, chiếm 6,4%;  

-  Vốn nhân dân tham gia: 81,6 tỷ đồng, chiếm 35% trong đó nhân dân đóng 

góp ngày công lao động: 1.800 công tương đương 360.000.000đ 

   IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ 

  1. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị 

 1.1. Công tác quy hoạch 

 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Trúc Lâm lập quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ; quy 

hoạch chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; quy hoạch phát triển khu 

dân cư mới, các quy hoạch được xây dựng đảm bảo thời gian và tiến độ, theo 

đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/ngày 28/10/2011 của Bộ Xây 

dựng, Bộ NN& PTNT; Bộ Tài nguyên và Môi trường, có sự tham gia đóng 

góp của người dân từ cơ sở vào quy hoạch, đề án và được các sở ban ngành 

chuyên môn của tỉnh, thành phố tham gia đóng góp vì vậy đã phát huy  được 

trí tuệ của tập thể. 

Ban Quản lý nông thôn mới xã đã phối hợp với các Ban phát triển xóm tổ 

chức rà soát đánh giá hiện trạng so với 19 tiêu chí, kết quả rà soát đã đạt 

10/19 tiêu chí (thời điểm tháng 11/2011). Sau khi đề án, đồ án được xây dựng 

UBND xã đã lập tờ trình đề nghị và UBND thành phố đã phê duyệt tại các 

quyết định số: Quyết định số 4425/QĐ- CT ngày 26/12/2011 về việc phê 

duyệt đề án xây dựng nông thôn mới xã Tràng Đà.Quyết định số 356/QĐ- 

UBND ngày 28/8/2012 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới xã Tràng Đà. Quyết định số: 337/QĐ- UBND ngày 20/8/2012 về 
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việc phê duyệt và giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tràng Đà. Các bản vẽ quy hoạch đã 

được niêm yết công khai để nhân dân biết và thực hiện. UBND xã đã xây 

dựng Quy chế quản lý quy hoạch trình UBND thành phố đã được UBND 

thành phố phê duyệt tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 08/7/2015, được cấp 

kinh phí cắm mốc là 25.000.000đ. Hoàn thành việc cắm 50 mốc tại tuyến đường 

dẫn cầu Tân Hà 13 mốc, sân vận động trung tâm xã 11 mốc, khu công nghiệp 05 

mốc, đường liên xã từ xóm 7 (cũ) đi xã Tân Long 24 mốc và quy hoạch giao 

thông nội đồng, thủy lợi. 

 UBND xã đã thực hiện duy trì tiêu chí quy hoạch, thực hiện quản lý các quy 

hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo rà soát và tiếp tục thực hiện 07 khu quy hoạch 

nông thôn mới  (Khu quy hoạch mỏ đá vôi nhà máy xi măng Tân Quang giai đoạn 

2; Khu quy hoạch mỏ sét nhà máy xi măng Tân Quang; Khu quy hoạch Bãi đỗ xe 

và và khu dịch vụ Đền Thượng; Khu quy hoạch cây xăng xóm 1 xã Tràng Đà;  Khu 

quy hoạch tổ hợp dịch vụ xóm 4 xã Tràng Đà; Khu chế biến nông sản xóm 5 xã 

Tràng Đà; Khu sản xuất vật liệu xây dựng xóm 6 xã Tràng Đà  

Hiện nay, UBND xã quản lý và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung quy hoạch đảm 

bảo đúng quy định. So với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao ban hành kèm 

theo Quyết định 269/QĐ-UBNS ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang tiêu chí quy hoạch của xã đã đạt.  

 1.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

1.2. 1. Giao thông 

 Bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn cụ thể: Xây dựng 1,5 km đường 

liên xã từ nguồn vốn của tỉnh, đưa tổng số đường liên xã lên 8,1/8,1 km đạt 100%  

Bê tông hóa đường trục  xóm 23,144/23,817km đạt 97,1% . 

Kiên cố hóa  đường ngõ xóm  4,307/4,325km đạt 99,6%  

Cứng hóa 1,3 km đường trục chính nội đồng đạt 70%  

Đến nay 100% đường liên xã, 97% trục xóm; 99% đường ngõ xóm; 70% 

đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển sản xuất, giao thông vận tải và lưu thông hàng hóa.  

         1.2.2. Thủy lợi  

         - Hồ chứa: Có 05 hồ chứa gồm: Đập Ông Thọ, Đập Đầu Đồng, Đập Cầu 

Giấy, Đập Ao Quẵng, Đập Ông Đường; diện tích mặt hồ 09ha; diện tích tưới: 92,3 

ha. Các hồ chứa cơ bản được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên. 

         - Trạm bơm, cống: Có 2 trạm bơm điện gồm: Hòn Bia, Trầm Vàng; cống Cầu 

giấy; Diện tích tưới: 47,2 ha. Các công trình được bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp 

thường xuyên, hoạt động đảm bảo. Công trình trạm bơm có nhà trạm, bể hút, bể 

xả, buồng hút; các trang thiết bị điện như dây cáp điện, tủ điện, bảng điện đảm bảo 

sử dụng thường xuyên an toàn. 

 - Tỷ lệ tưới: Tổng diện tích tưới thực tế của các công trình thủy lợi là 148,6 

ha trong đó (diện tích Lúa: 141,6. ha; Diện tích rau mầu các loại: 7 ha). Tỷ lệ tưới 

của các công trình thủy lợi đạt 90%, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đáp 

ứng tốt yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chủ động trong sản xuất, giảm nhẹ 

thiên tai. 
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 Hệ thống thủy lợi cơ bản đủ nguồn nước phục vụ cho trồng trọt, nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn xã. Tạo nguồn cơ bản đáp ứng nguồn nước cho sinh hoạt, 

chăn nuôi, gia súc, gia cầm và hoạt động sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp 

cho hơn 500 hộ trên địa bàn. 

 Xã đã thành lập Ban quản lý công trình thủy lợi do Giám đốc Hợp tác xã 

nông nghiệp là Trưởng ban, đảm bảo việc quản lý khai thác và bảo vệ các công 

trình, vận hành có hiệu quả được đa số nhân dân hưởng lợi đồng thuận. 

 - Kênh mương: Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa (xây đá, 

đổ bê tông đúc sẵn): 10,716/17,1 km đạt 63%. Cụ thể: 

 * Tổng chiều dài kênh mương của xã: 17,1 km.  

 + Số mương xây có 32 tuyến với tổng chiều dài: 9,97 km. 

          + Số mương bê tông đúc sẵn với tổng chiều dài: 0,22km 

          + Mương đất có 22 tuyến với chiều dài: 9,91 km. 

Hàng năm xã đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng phương án 

PCTT và TKCN theo phương châm ”4 tại chỗ”. Công tác phòng chống thiên tai 

được triển khai tại các hội nghị lồng ghép của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; cơ sở hạ tầng của xã đến nay cơ 

bản đáp ứng yêu cầu về phòng chống thiên tai. 

  1.2.3. Điện 

  Xây mới 2 trạm biến áp, đưa tổng số trạm trên toàn xã 12 trạm (10 trạm dân 

dụng, 02 trạm công nghiệp); với tổng công suất 22.750 KVA trong đó điện dân 

dụng 1.750KVA, điện công nghiệp 21.000KVA; Cụ thể: (trạm biến áp xóm 1,2 cũ 

xã Tràng Đà công suất 250 KVA, trạm biến áp Lâm Trường Tuyên Bình công suất 

180 KVA, trạm biến áp xóm 6 cũ công suất 180 KVA, trạm biến áp xóm 7 cũ công 

suất 100 KVA, trạm biến áp Bà Tuyến xóm 7 cũ công suất 180 KVA, trạm biến áp 

UBND xã công suất 320 KVA, trạm biến áp Ghềnh Quýt công suất 180 KVA, trạm 

biến áp xóm 13 cũ công suất 180 KVA, trạm biến áp bột kẽm công suất 180 KVA, 

trạm biến áp xóm 4 cũ công suất 180 KVA, trạm Nghiền đá xi măng Tân Quang 

công suất 1.000KVA, trạm nhà máy xi măng Tân Quang công suất 20.000KVA) 

Thực hiện nâng cấp, cải tạo thay thế cột và xây mới, cải tạo nâng cấp 4.051m 

đường dây 0,4KV tại xóm 4 xóm 7; nâng cấp 1.612m dây cáp cũ thay bằng dây 

cáp bọc ATC 120, nâng cấp 03 trạm tại các xóm kinh phí do ngành điện đầu tư. Hệ 

thống điện đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. 

Đến nay số hộ được sử dụng điện thường xuyên an toàn 1.557/1.557hộ  đạt  

100%. (còn 11 hộ xóm 16 cũ Cổng trời chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia);  

Vận động nhân dân các xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư, đến 

nay 9/9 xóm trong toàn xã đã hoàn thành xong đường điện với tổng kinh phí trên 

311.700.000đ từ nguồn xã hội hóa, (Trong đó cơ quan doanh nghiệp ủng hộ 

26.500.000đ (xóm 7); kinh phí xã hội hóa do nhân dân đóng góp 285.200.000đ). 

Hàng năm phối hợp với Điện lực thành phố Tuyên Quang  thường xuyên kiểm tra 

cắt tỉa cây xanh đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão;  

1.2.4.Trường học   

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống trường học từ mầm non 

đến Trung học cơ sở ở xã được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đảm 
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bảo đạt chuẩn, đã đầu tư  xây mới 04 phòng học mầm non 5 tuổi, 01 nhà hiệu bộ, 

01 hội trường đa năng, 1 phòng chức năng bộ môn, mái che trước phòng học có quy 

mô 192m2, xây mới trường mầm non Tràng Đà trị giá 17 tỷ đồng. Phối hợp triển khai 

xây dựng và đưa vào sử dụng 02 nhà lớp học Trường mầm non Hương Sen với tổng khi 

phí 1,7 tỷ (trong đó vốn tỉnh  cấp 950.000.000đ; vốn do thành phố cấp là 750.000.000đ); 

lắp đặt đường ống dẫn nước sạch, trang trí 04 phòng học lớp mầm non 5 tuổi với 

tổng kinh phí 158.749.254 đồng từ nguồn xã hội hóa.  Nâng cấp nhà bếp ăn Trường 

Tiểu học Tràng Đà với tổng kinh phí 200.000.000đ từ nguồn thành phố cấp. Xây dựng 

731,8m tường rào bao quanh các trường với tổng kinh phí là 568.576.000đồng từ 

nguồn xã hội hóa. Bê tông 1.000m2 sân trường. Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia 

(3/4 trường đạt tỷ lệ 75%). Còn 01 trường hiện nay đang hoàn thiện các điều kiện 

để công nhận đạt chuẩn. Hằng năm các trường đều được trang cấp các cơ sở vật chất, 

thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác dạy và học.  

1.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa  

* Nhà văn hóa và khu thể thao xã:  Nhà văn hóa xã được cấp kinh phí cải 

tạo, nâng cấp với tổng kinh phí 700 triệu và đưa vào sử dụng tháng 9/2015, với 

diện tích 212,83 m2; hội trường khoảng 200 chỗ ngồi; có 02 phòng chức năng; 

được bố trí đầy đủ trang thiết bị (bàn ghế, tủ, trang âm, đài truyền thanh). Bố trí 

cán bộ Phó chủ nhiệm nhà văn hóa có trình độ Đại học để quản lý nhà văn hóa. 

Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà văn hóa trung tâm và công sở UBND 

(bàn, ghế, tủ tài liệu, máy chiếu) với kinh phí trên 170.000.000đ từ nguồn kinh phí 

nhà nước cấp. Đơn vị kết nghĩa Kho 205 Cục Quân nhu Tổng cục Hậu Cần ủng hộ 

trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà văn hóa trung tâm xã (bàn, ghế) với kinh phí trên 

200.000.000đ. 

 Công trình sân thể thao xã: Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 

2013, với tổng kinh phí 489.107.000đ với tổng diện tích 13.304m2. Xây dựng sân 

khấu sân thể thao xã với tổng kinh phí 200.000.000đ; nhà văn hóa và sân thể thao 

xã đạt chuẩn theo quy định. 

* Nhà văn hóa xóm: Xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa 16 nhà văn hóa 

xóm trị giá 3,63 tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ  920 triệu, doanh nghiệp hỗ trợ 

261,2 triệu, xã hội hóa 2,448 tỷ đồng. Diện tích, quy mô xây dựng cơ bản đáp ứng 

yêu cầu. Xây dựng và đưa vào sử dụng khuôn viên và các công trình phụ trợ nhà 

văn hóa các xóm với tổng kinh phí 104.950.000đ (Trong đó  doanh nghiệp hỗ trợ 

47.388.000đ, vốn nhân dân đóng góp 57.562.000đ); Nâng cấp, mở rộng nhà văn 

hóa xóm 5 cũ (mở rộng thêm 30m2 với tổng kinh phí 52.663.600đ từ nguồn xã hội 

hóa) 

  Được UBND thành phố cấp kinh phí 180 triệu mua tăng âm, loa, míc cho 15 

nhà văn hóa xóm. Các xóm đầu tư mua thêm trang thiết bị nhà văn hóa với tổng 

kinh phí trên 150.000.000đ từ nguồn xã hội hóa. Trang thiết bị tương đối đầy đủ 

(9/9 xóm có nhà văn hóa xóm, có bộ trang âm, bộ trang trí, khánh tiết, bàn ghế, 

bản tin, nội quy hoạt động). Lắp đặt hệ thống cột cờ theo mẫu tại các xóm với tổng 

kinh phí trên 115.000.000đ từ nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp 

1.2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn  

Xã có chợ trung tâm xã tại xóm 3, diện tịch 2.500m2,  đầu tư xây dựng 13 ki 

ốt, thành lập BQL chợ, quy chế quản lý và quy chế phòng chống cháy nổ. Hàng 

năm xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân vào tham gia kinh doanh tại 
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chợ. Ký hợp đồng địa điểm bán hàng tại Đền Thượng, Đền Cấm cho trên 93 hộ 

kinh doanh.  Có trên 360 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ và các cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp trên địa bàn, thu nhập bình quân kinh doanh thương mại là 

4.700.000đ/người/tháng. 

1.2.7. Thông tin và truyền thông  

Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông đạt tiêu chuẩn của ngành, 9/9 xóm, 

75% hộ dân được sử dụng Internet và phủ sóng 3G, 9/9 xóm có hệ thống loa truyền 

thanh không dây. Cơ quan UBND xã được đầu tư hệ thống máy vi tính ứng dụng 

dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc (hiện nay có 19 máy vi tính 

được nối mạng Internet; bộ phận văn phòng, tư pháp, kế toán, địa chính được sử 

dụng phần mềm chuyên ngành) 

 1.2.8. Nhà ở dân cư   

         Nhà ở dân cư tại xã được xây dựng, chỉnh trang góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân. Trong những năm qua, xã đã thực hiện chính sách  

quan tâm hỗ trợ, tu sửa, nâng cấp nhà, xây mới 27 nhà cho các hộ nghèo, hộ gia 

đình chính sách trong xã đảm bảo an toàn, bền vững. Thông qua các đợt tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình đã đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa 321 nhà ở 

và các công trình phụ trợ.  Đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột 

nát. Tổng số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng trên địa 

bàn xã là 1.482/1.557 hộ đạt tỷ lệ 95,1% (tăng 12,6 % so với năm 2009), các nhà 

đảm bảo “3 cứng”, có đầy đủ công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp với phong 

tục, tập quán, lối sống. 

1.3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 

1.3.1. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Vận động nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập: Thực hiện mô hình 

cây ăn quả na, hồng xóm 10 với 25ha (thu nhập bình quân 70.000.000đ/ha); Thực 

hiện cải tạo, trồng mới 15,4ha diện tích cây ăn quả tại xóm 1, 2, 5, 6, 9 cũ;  Phát  triển 

cá lồng tại xóm 5,6,7,8 cũ. Mô hình kinh tế hộ gia đình có doanh thu từ 

200.000.000đ trở lên/năm (11 hộ gia đình tại xóm 2, 3, 8);  Phát triển mô hình 

trồng hoa lan trên địa bàn với trên 30 hộ gia đình bước đầu cho thu nhập cao. Xây 

dựng kế hoạch phát triển mô hình nuôi  Ba ba tại xóm 2, 3, 5 bước đầu có 07 hộ 

gia đình tham gia. Hằng năm các tổ chức đoàn thể tín chấp cho hộ gia đình hội 

viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 9 tỷ đồng.  

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 24,2 triệu đồng/người/năm. Thu 

nhập bình quân đầu người năm 2018 là 36 triệu đồng/người/năm.   

Trên địa bàn xã có 02 hợp tác xã đã chuyển đổi và hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo Luật Hợp tác xã năm 2012: Có Điều lệ HTX phù hợp với quy định,có 

Phương án sản xuất kinh doanh được thông qua, có Giấy chứng nhận đăng ký Hợp 

tác xã của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cấp, có trụ sở  đóng tại địa điểm 

phù hợp với quy hoạch của xã; riêng đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 

Tràng Đà trụ sở nằm trong khuôn viên UBND xã. Các hợp tác xã tổ chức hoạt 

động sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký (Hợp tác xã Công nghiệp 

Tràng An và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tràng Đà). Trong các năm liền kề cả 
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2 HTX đều thực hiện kinh doanh có lãi (HTX Dịch vụ nông nghiệp Tràng Đà kinh 

doanh có lãi liên tục trong 03 năm 2012,2013,2014; Năm 2018, thành lập HTX 

nuôi cá xã Tràng Đà có 16 xã viên đang triển khai phương án sản xuất kinh doanh, 

xây dựng nhãn hiệu sản phẩm theo quy định. 

1.3.2. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ 

         Trên địa bàn xã có 02  nhà máy công nghiệp, các nhà máy được đầu tư trang 

thiết bị, dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, tiên tiến (Có 570 cán bộ, 

công nhân); có 19 doanh nghiệp và  273 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các 

cơ sở sản xuất cá thể. Hàng năm, các cơ sở sản xuất đã thu hút và giải quyết việc 

làm cho trên 410 lao động với thu nhập ổn định, bình quân từ 5-7 triệu 

đồng/người/tháng. 

 Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ trên địa bàn xã  từng bước phát 

triển đa dạng về loại hình kinh doanh, chất lượng hàng hóa dịch vụ được nâng cao. 

Các hoạt động thương mại dịch vụ với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế cơ 

bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. 

 1.3.3.Về thu nhập bình quân khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo và lao động 

có việc làm thường xuyên 

        Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2018  đạt 36.000.000 triệu đồng, 

tăng 24.000.000 triệu đồng/người/năm so với năm 2009. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện 

nay còn 11 hộ chiếm 0,7%, ước năm 2019 là 0,58%. 

        Lao động có việc làm: Tổng số lao động trong độ tuổi lao động của xã là 3.387     

người, số lao động có việc làm là 3.232 người, đạt 95,4%. 

1.4. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường 

1.4.1. Về giáo dục và đào tạo 

Duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 

tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, xóa mù chữ, 3/4 trường giữ vững trường 

chuẩn quốc gia. Tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo đạt 100%; Tỷ lệ huy động các cháu 

trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt 50,3%, tỷ lệ huy động các cháu vào mẫu giáo, trẻ 6 

tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 50,3%.        

Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2014 (được UBND thành phố công 

nhận tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 30/10/2014). Số học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông là đạt tỷ lệ 100%;  

1.4.2. Về y tế 

        Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn quốc gia theo quy định 

của Bộ Y tế; hằng năm xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, 100% trẻ em trong độ 

tuổi được tiêm chủng và uống vắc xin phòng bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy 

dinh dưỡng cân nặng 9,89%, suy dinh dưỡng chiều cao 19,31%. Tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,7%; Triển khai thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chất lượng 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được nâng cao. 

1.4.3. Về văn hóa 
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       Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp 

luật của nhà nước về lĩnh vực văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin, tuyên 

truyền tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát các sự kiện quan trọng, các ngày lễ, tết gắn 

với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, 

thể thao mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ diễn ra rộng khắp, sôi nổi, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; phong trào thể dục thể thao quần 

chúng được đẩy mạnh thu hút 38% tổng số dân tham gia luyện tập thể dục thể thao. 

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở: Nhà 

văn hóa trung tâm xã, sân thể thao xã. 100% các  xóm có nhà văn hóa xóm hoạt 

động có hiệu quả, trang thiết bị, cơ sở vật chất văn hóa cơ bản đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 100% các xóm thực hiện và đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy 

định và thực hiện tốt quy ước cộng đồng. Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp 

văn hóa truyền thống của địa phương. Nhân dân đoàn kết, thống nhất, tương trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhân dân thường 

xuyên tham gia tập luyện TDTT, tham gia các hoạt động VHVN-TDTT do tỉnh, 

thành phố, địa phương tổ chức đảm bảo đúng bản sắc văn hóa truyền thống dân 

tộc. 

Thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã (phát 

thanh trên 1047 buổi, trên 1490 bản tin); nội dung tuyên truyền các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các công việc của địa phương. 

 Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua 

"Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh 

phát động. MTTQ thành lập 4 tổ tự quản về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới việc tang. Hằng năm tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa bình quân từ 

75% trở lên (năm 2011 đạt 75%; năm 2012 đạt 62%; năm 2013 đạt 65%; 2014 

đạt 75%; năm 2015 đạt 93,8%; năm 2016 đạt 100%; 2017 đạt 93,8%; năm 2018 

đạt 81,2%) 

 1.4.4. Về môi trường và an toàn thực phẩm 

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của việc thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt, bao bì thuốc BVTV, vận động nhân dân lắp đặt hầm Bioga xử lý chất thải 

chăn nuôi. Vệ sinh đường làng ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi, trồng cây xanh 

bóng mát, đường hoa bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện công tác bảo 

vệ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, rừng, khoáng sản, tài 

nguyên nước. Nâng cấp cải tạo 3 công trình vệ sinh; tạo điều kiện tín chấp cho các 

hộ vay vốn nước sạch để nâng cấp cải tạo 3 công trình vệ sinh. 100% hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 100% các xóm đã xây dựng Quy ước, trong đó có nội dung quy định về vệ 

sinh môi trường; trên 20 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn và 

các hộ gia đình kinh doanh cá thể không có hoạt động làm suy giảm về môi 

trường.  Có trên 42 hộ cá thể sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, 100% hộ cá thể đều chấp hành và cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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100% hộ cá thể  có xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Xây dựng, lắp đặt  

3.150m cống, rãnh thoát nước khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường tại các 

xóm. 

Đối với nghĩa trang nhân dân: Quy hoạch 02 nghĩa trang nhân dân, thực hiện 

việc chôn cất tại nghĩa trang theo quy định, đã bê tông hóa đường vào, xây dựng 

quy chế quản lý nghĩa trang, ban quản trang hoạt động theo quy định. Hiện nay xã 

đang đề nghị hỗ trợ kinh phí để mở rộng nghĩa trang nhân dân và cải tạo, nâng cấp 

nghĩa trang liệt sỹ. 

Đối với việc xử lý nước thải, chất thải:  Lắp đặt và xây dựng 50 bể và 01 nhà 

chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, mua sắm 16 xe chở rác; 61 thùng rác. Vận động 

nhân dân lắp đặt 77 hộ có hầm Bioga (trong đó có 31 hộ được tín chấp vay vốn 

qua tổ chức hội nông dân với số tiền 558.000.000đ); 02 điểm thu gom rác thải, tổ 

chức dịch vụ thu gom rác thải hoạt động có hiệu quả. Vận động các hộ dân xây 

dựng và nâng cấp sửa chữa nhà vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn (hiện nay tỷ lệ 3 công 

trình đạt chuẩn nhà tắm hợp vệ sinh 1.557/1.557 hộ đạt 100%; nguồn nước hợp vệ 

sinh 1.557/1.557 hộ đạt 100%; nhà tiêu hợp vệ sinh 1.530/1.557 hộ đạt 98,2%;  

85% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường). 

Vận động nhân dân các xóm trồng hoa, cây cảnh tại khuân viên các nhà văn 

hóa xóm, huy động trên 900 công lao động; duy trì thực hiện phong trào 5 không 3 

sạch; Ủy ban MTTQ thành lập 8 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và thường xuyên 

tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tuân thủ nghiêm túc 

tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, trọng tâm là những ngày vệ 

môi trường, ngày Đại dương thế giới, ngày Đa dạng sinh học...  

1.5. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an 

ninh, trật tự xã hội 

1.5.1. Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

Công tác cán bộ, bồi dưỡng cán bộ luôn được xã quan tâm và chú trọng hàng 

năm thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính 

trị cho cán bộ đã cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao. 

Hiện nay, xã được bố trí 19 cán bộ công chức, được bố trí lực lượng công an 

chính quy gồm 03 đồng chí (19/19 cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định của 

Bộ Nội vụ, trong đó Đảng viên 19/19 đồng chí, Đại học 18/19 đồng chí đạy tỷ lệ 

95%; Trung cấp chính trị 18/19 đồng chí tỷ lệ đạt 95%); Xã có đủ tổ chức trong hệ 

thống chính trị cơ sở theo quy định (Đảng bộ, HĐND, UBND, 5 tổ chức chính trị 

xã hội, 7 tổ chức hội quần chúng) Hằng năm, Đảng bộ luôn đạt hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, chính quyền đạt vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đều đạt loại 

khá trở lên 

   Về tiếp cận pháp luật: Việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên được xã 

triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Thực hiện các thủ tục hành chính 

đúng trình tự, công khai đầy đủ, đúng thời hạn quy định, đảm bảo sự hài lòng của 

người dân về chất lượng, thái độ phục vụ. Có tủ sách pháp luật cung cấp đầy đủ 

thông tin pháp luật; triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân 

dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện tốt quy chế 
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dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong mọi lĩnh vực. 

Năm 2017, 2018 xã Tràng Đà được UBND thành phố công nhận xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn về an ninh trật tự. 

Về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực: Công tác bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong 

các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội luôn được chú trọng và quan tâm. Tỷ lệ 

cán bộ nữ tham gia cấp ủy chiếm từ  53% , tham gia BTV Đảng ủy 40%, lãnh đạo 

chủ chốt là nữ  có 5 đồng chí. Hàng năm cán bộ nữ được cử tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống 

bạo lực gia đình và đảm bảo bình đẳng giới. Trên địa bàn xã không có vụ việc về 

bạo lực gia đình. 

  1.5.2. Về quốc phòng và an ninh 

          Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, kế 

hoạch về công tác an ninh, quốc phòng tại cơ sở. Ban chỉ huy quân sự xã, Công an 

xã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an 

ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường xuyên vận động, tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân chấp hành tốt các 

chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa 

phương; chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế 

lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thực hiện thắng lợi Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  

           Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thí điểm xã hội hóa lắp camera an ninh 

trên địa bàn. Tổng kinh phí nhân dân và doanh nghiệp đóng góp  80  triệu đồng, đã lắp 

đặt 20 mắt camera  trên địa bàn 9 xóm, tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình camera an 

ninh. Xã không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; tình hình tội phạm hình 

sự giảm dần qua các năm (năm 2015 xảy ra 06 vụ phạm pháp hình sự, năm 2018 

xảy ra 04 vụ phạm pháp hình sự giảm 03 vụ so với năm 2009, giảm 02 vụ so với 

năm 2015).  Trong những năm qua trên địa bàn tình hình an ninh trật tự luôn được 

giữ vững và ổn định; không xảy ra các hoạt động chống phá; truyền đạo trái pháp 

luật, khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp trái pháp luật; không có tụ điểm 

phức tạp về trật tự xã hội ; các vụ phạm pháp hình sự giảm dần trong những năm 

gần đây, tội phạm và vi phạm hành chính về ma túy được kìm chế, không còn các 

đối tượng mại dâm. Lực lượng dân quân xã được xây dựng bảo đảm chất lượng về 

chính trị, có số lượng và cơ cấu hợp lý, luôn là lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ với 

Công an xã sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên 

địa bàn. Năm 2018, có 14 xóm (đạt 87,5%) được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn 

về an ninh trật tự. Hàng năm Công an xã được UBND thành phố công nhận là đơn 

vị tiên tiến, được bộ công an tặng bằng khen. 
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  Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, biên chế, lực lượng, 

tổ đội đảm bảo theo quy định; hằng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, huấn luyện 

dân quân đạt loại khá; diễn tập phòng chống lụt bão, chiến đấu trị an, chiến đấu 

phòng thủ đạt loại giỏi. Tình hình thế trận quốc phòng toàn dân được đảm bảo giữ 

vững. Ban chỉ huy quân sự  được UBND, Ban CHQS thành phố khen thưởng về hoàn 

thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.  

Hội CCB xã thành lập 9 tổ tự quản về ANTT và duy trì thực hiện mô hình tại 

các xóm. Uỷ ban MTTQ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục thực hiện 

05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. Thực hiện xây dựng xóm 5 không. 

1.6. Tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã đã phối hợp với UBND xã tổ chức họp dân để biểu 

quyết về việc đồng ý trình, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và lấy ý kiến 

về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Kết quả 

sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 

95%. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã tổ chức lấy ý kiến về sự hài 

lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Kết 

quả đã lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của 1.557 hộ (chiếm 100%), trong đó có 

1.557 hộ được lấy ý kiến hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, đạt 

tỷ lệ 100%. 

        V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

        1. Những kết quả nổi bật đã đạt được 

         Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong các nhiệm vụ quan trọng có 

tính chiến lược để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, Đảng bộ, 

chính quyền xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự 

tham gia phối hợp của UB MTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể chính trị, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM 

trên địa bàn đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 

hội của xã. Chương trình xây dựng và duy trì  nông thôn mới của xã Tràng Đà 

có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các Sở, ban, ngành trong tỉnh 

và Thành  ủy, UBND thành phố. Quá trình triển khai thực hiện đã phát huy được 

tinh thần dân chủ của nhân dân trong xã;  

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, trong cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng nông 

thôn mới, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và 

các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về 
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lợi ích trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới, tự nguyện góp công sức, trí 

tuệ, tiền của, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, 

sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn 

chuyển biến theo hướng tích cực, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

hàng năm đều tăng. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 

nghiệp, dịch vụ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đời sống vật chất và tinh 

thần của nông dân ngày càng nâng cao. 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến xóm 

được củng cố tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn 

xã tiếp tục được giữ vững, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Kết quả xã được UBND tỉnh công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; thực hiện nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2018-2020  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Chưa có mô hình nổi bật về lĩnh vực phát triển kinh tế; chưa có nhiều tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân tham gia vào kinh doanh tại chợ xóm 3.  

Trên lĩnh vực ANTT vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm về trộm cắp, tệ nạn ma 

túy trên địa bàn.  

Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện đề án, dự án còn hạn chế 

chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương 

Một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm, chưa phát huy được năng lực chuyên 

môn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Chưa có nhiều giải pháp hay, sáng tạo 

trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Việc triển khai công tác vệ sinh môi trường ở 1 số xóm chưa thường xuyên.  

* Nguyên nhân hạn chế:   

Công tác chỉ đạo, điều hành của BQL, thành viên BQL, Ban phát triển xóm có 

lúc chưa kiên quyết, hoạt động đôi lúc chưa linh hoạt, công tác quản lý, kiểm tra 

địa bàn của một số thành viên BQL phụ trách xóm chưa kịp thời; công tác phối 

hợp giữa các ban trong xây dựng duy trì nông thôn mới có lúc, có việc chưa đồng 

bộ. Một số cán bộ và một bộ phận người dân chưa xác định rõ xây dựng NTM là 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, còn có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Chưa nhận thức đúng về quan điểm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vai 

trò trách nhiệm của người hưởng lợi trong xây dựng NTM.  

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một số ít người dân còn hạn chế, còn 

lơ là, chủ quan mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản.  

Các hộ gia đình, tổ chức không có nhu cầu vào kinh doanh tại chợ , nhận thức và 

việc chấp hành của một số hộ dân trong việc thực hiện các quy định về đất đai, xây 

dựng còn hạn chế.  

Ý thức của một số hộ gia đình chưa cao trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi 

trường.  

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
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         1. Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng ủy, chính quyền, sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện. 

         2. Ban Chỉ đạo, Ban qu ản lý  xây dựng nông thôn mới xã phải tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của xã, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh 

giá kết quả triển khai thực hiện và kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc ngay từ cơ sở xóm. 

        3. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, 

nhiệm vụ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

        4. Kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới phải cụ thể, chi tiết, xác định 

rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

nhất là người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vai trò của Bí thư Chi 

bộ, Trưởng xóm tinh thần gương mẫu của gia đình cán bộ, đảng viên. 

        5. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo 

phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của 

doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách là cần thiết”. Việc 

sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân 

chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch; qua đó 

đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

hưởng thụ”. Chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây 

dựng nông thôn mới. 

6. Động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện chương trình nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào. 

VII. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG 

THÔN MỚI CỦA XÃ 

  1. Quan điểm  

  Phát huy thế mạnh của xã, hình thành khu sản xuất theo hướng sản xuất hàng 

hóa; tập trung thu hút đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ 

cơ cấu trong sản xuất thương mại, dịch vụ, nông, lâm nghiệp, thủy sản. Cảnh quan môi 

trường... Từng bước góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế làm thay đổi bộ 

mặt nông thôn, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân trong xã, đạt được các 

tiêu chí về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

       2. Mục tiêu 

       2.1. Mục tiêu chung 

Xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần 

của cư dân nông thôn được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước 

hiện đại, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát 

triển nhanh công nghiệp, dịch vụ thương mại theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn 

định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo 

vệ, nâng cao vai trò và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở nông thôn dưới 

sự lãnh đạo của Đảng.  

       2.2. Mục tiêu cụ thể 
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            Đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đạt 18/18  

tiêu chí theo quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh Tuyên Quang.  

 3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn 

 3.1. Về quy hoạch 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã được phê 

duyệt; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch đảm bảo thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và đảm 

bảo tiêu chí môi trường nông thôn, phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển đô 

thị.   

3.2. Về kết cấu hạ tầng 

Tập trung thực hiện hệ thống đường giao thông, hệ thống cống rãnh thoát 

nước trên địa bàn xã theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó chú trọng tập trung 

ưu tiên hệ thống đường nội đồng. Đảm bảo các tuyến đường thuộc trong xã, khu 

trung tâm xã, khu dân cư tập trung có hệ thống cống, rãnh thoát nước được cứng 

hóa; triển khai trồng cây xanh, hoa hai bên đường.  

Phối hợp tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng, duy tu, bảo trì hệ thống 

giao thông trên địa bàn xã, thực hiện xử lý nghiêm các phương tiện quá trọng tải 

trên các trục đường, ảnh hưởng đến chất lượng các công trình giao thông. 

Tiếp tục thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi theo lộ 

trình đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa. Thực hiện 

tốt công tác quản lý hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, 

chống thiên tai.   

Phối hợp với ngành điện tăng cường công tác duy tu, nâng cấp hệ thống điện 

đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân 

đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường chính trên địa bàn xã 

và hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến ngõ xóm ở các khu dân cư. 

Nâng cao chất lượng và hoàn thiện các công trình xây dựng, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đối với trường học, các trạm y tế, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về học 

tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

Xây dựng chương trình kế hoạch chỉnh trang nhà ở dân cư phù hợp với quy 

hoạch phát triển, đảm bảo mỹ quan khu dân cư. 

3.3. Về kinh tế và tổ chức sản xuất 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của xã tiếp tục xác định thương mại, dịch vụ là 

khâu đột phá nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế-xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 

- Tốc độ tăng trưởng Công nghiệp, thủ công nghiệp thương mại dịch vụ bình 

quân hàng năm: 13,5% 

- Thu ngân sách trên địa bàn xã đến năm 2020: Tăng từ 10 đến 15% so với 

năm 2019 

- Giá trị sản xuất 1 ha đất canh tác năm 2020 đạt 75 triệu đồng 
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- Thu nhập bình quân đầu người: 42 triệu đồng/người/năm 

*Giải pháp thực hiện: 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, mời gọi các doanh nghiệp, cá nhân vào 

đầu tư trên địa bàn xã. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm cho các 

hộ gia đình kinh doanh sản xuất tại các chợ xóm 1, xóm 3; khu dịch vụ Đền Cấm, 

Đền Thượng, Đền Ghềnh Quýt.  Phối hợp với các đoàn thể tín chấp cho các hộ vay 

vốn ưu đãi. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vốn vào phát triển các ngành 

nghề, mô hình kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định.  

Hướng dẫn hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX nuôi cá xã Tràng Đà, 

vận động nhân dân làm lồng cá theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Rà soát thống kê 

diện tích nuôi thủy sản vận động nhân dân chuyển đổi nuôi cá đặc sản, ba ba trên 

ao hồ. Thường xuyên tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước 

tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.  

         Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo mô hình kinh tế trang trại 

VACR, sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Tiếp tục vận động nhân dân 

chăm sóc, cải tạo diện tích cây ăn quả ở các xóm, phát triển đàn gia súc, gia cầm, 

thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc không để dịch bệnh xảy ra. Phối 

hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông thành phố tổ chức các lớp 

tập huấn cho nhân dân.  

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố tuyên truyền tới nhân dân về công tác 

quản lý và bảo vệ rừng, không để cháy rừng xảy ra; quản lý chặt chẽ đất lâm 

nghiệp không để tình trạng xâm canh. 

  Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp 

tục tuyên truyền về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại 

xã, tại các xóm; Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các hộ gia đình vay vốn 

theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để phát triển kinh 

tế; tuyên truyền hội viên đoàn viên và nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp để trồng 

cây ăn quả các loại.  

 3.4. Về văn hóa - xã hội, môi trường 

100% Trường mầm non, 100 % trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 

II; 100% trường THCS đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5% 

(giai đoạn 2018-2020). Lao động được tạo việc làm mới hàng năm trên 80 người. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 65%. Tỷ lệ thu gom rác thải trên: 95%. Tỷ lệ hộ dân 

được sử dụng nước sạch trên: 70% 

* Giải pháp thực hiện 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, vận 

động các nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo; quan tâm phát triển công tác đào 

tạo nghề, tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin về việc làm cho nhân dân. 

Phát triển giáo dục toàn diện theo hướng tiên tiến, hiện đại; phối hợp chỉ đạo 

các trường rà soát lại thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch bổ sung, mua sắm, sửa 

chữa, tổ chức thực hiện và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

của từng trường; tiếp tục phát động phong trào tự làm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 

dạy học thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi và chương trình đổi mới giáo dục 
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phổ thông. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp  giảng dạy và học tập; nâng 

cao chất lượng và hiệu quả ở các cấp học. Phát huy vai trò công tác khuyến học, 

khuyến tài, động viên, khen thưởng nhằm khuyến khích, tạo động lực cho các nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và các em học sinh phát huy cao nhất 

năng lực của mình trong công tác, cống hiến, dạy và học. Giữ vững kết quả phổ 

cập giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2015-2020, duy trì các trường đạt chuẩn 

quốc gia. Phấn đấu xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường mầm non 

Hương Sen).  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng tỷ lệ người dân tham 

gia các hình thức bảo hiểm y tế; thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo 

trợ xã hội cho các đối tượng được quy định. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao 

chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để từng bước đáp 

ứng đời sống tinh thần cho người dân. 

Làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa nội dung bảo vệ 

môi trường vào quy ước, gắn với tiêu chí Gia đình văn hóa, xóm văn hóa. Nâng 

cao chất lượng hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác thu 

gom, xử lý rác thải. Lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước thải tại các trục giao thông 

chính các xóm. Quản lý nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch nông thôn mới. Đảm 

bảo tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia đạt trên 90%. 

Xây dựng nội dung cụ thể về bảo vệ, giữ gìn cảnh quan sinh thái, môi trường nông 

thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 

việc thực hiện cam kết về an toàn thực phẩm. 

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn. Tuyên truyền vận động, 

hướng dẫn, đôn đốc hộ gia đình hội viên sắp xếp lại khuôn viên nhà ở đảm bảo 

ngăn nắp, phù hợp, vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương 

trình “5 không, 3 sạch” và chương trình "6 không" đến từng hộ gia đình. Cải tạo 

nâng cấp 3 công trình vệ sinh; huy động hội viên phối hợp với các hộ gia đình, bố 

trí trồng các loại cây trồng cho phù hợp, tạo cảnh quan thoáng mát, vệ sinh và tổ 

chức thực hiện bảo vệ môi trường; huy động đoàn viên tổ chức trồng cỏ, trồng hoa 

trong khuôn viên Nhà Văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ, các công trình thanh niên...tiếp 

tục tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt hầm bioga tại các hộ gia đình chăn 

nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.  

3.5. Về xây dựng hệ thống chính trị 

Hằng năm, Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh;  chính quyền, MTTQ 

và đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh. Xã đạt an toàn về ANTT 

* Giải pháp thực hiện: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoạt động của tổ 

chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến xóm, khu dân cư  thông 
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qua việc bồi dưỡng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ 

cơ sở để người dân tham gia và giám sát các hoạt động trong quá trình tổ chức thực 

hiện. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng 

cao hiệu quả các mặt công tác phòng chống tội phạm, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh 

mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho xã kinh phí từ nguồn ngân sách để đầu tư 

duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và được hưởng chính sách để tạo nguồn 

tiếp tục hoàn thiện, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để thực hiện xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nông thôn mới của xã, UBND xã 

Tràng Đà trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; (B/c) 

- Ban Chỉ đạo NTM TP; (B/c) 

- Ban điều phối thành phố; (B/c) 

- Đảng uỷ, TT HĐND xã; 

- UB MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Thành viên BCĐ NTM xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Ban QLNTM xã;  

- 9 xóm;  

- Lưu: Vp. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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