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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚ THỌ 

Số:          /BC-UBND   

DỰ THẢO                                 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Thị xã Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” 

năm 2018 của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

 1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

 1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên 

 - Thị xã Phú Thọ được thành lập ngày 05/5/1903, với bề dày lịch sử 115 

năm xây dựng và phát triển; trong đó có gần 60 năm là trung tâm chính trị, kinh 

tế, văn hóa của Tỉnh. Thị xã có vị trí địa lý thuận lợi, cách Thành phố Việt Trì 

25 km, cách Thủ đô Hà Nội 100 km; cách thành phố Tuyên Quang 55 km, thành 

phố Yên Bái 50 km. 

 - Phía Bắc giáp huyện Thanh Ba và Phù Ninh. 

 - Phía Đông giáp huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao. 

 - Phía Tây giáp huyện Thanh Ba. 

 - Phía Nam giáp sông Hồng và huyện Tam Nông. 

    - Diện tích tự nhiên 6.520,16 ha, trong đó: 

    + Đất nông nghiệp:                      4.282,05 ha 

    + Đất phi nông nghiệp:                  2.210,4 ha 

    + Đất chưa sử dụng:                          27,71 ha 

Thị xã Phú Thọ là đô thị thứ 2 của Tỉnh, nằm trong vùng động lực phát 

triển kinh tế của Tỉnh (Việt Trì, Phú Thọ, Phù Ninh, Lâm Thao), là đô thị trong 

hệ thống các đô thị Việt Nam và được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, 

khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế… phía Tây - Tây Bắc của tỉnh, là nơi 

dừng chân nghỉ ngơi của du khách trước khi về dâng hương tại khu di tích lịch 

sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. 

           Thị xã Phú Thọ có đường giao thông khá thuận lợi về đường sắt, đường 

thuỷ, đường bộ và kể cả đường hàng không khi cần. Trên địa bàn thị xã Phú Thọ 

có đường quốc lộ 2, quốc lộ 2D, đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đường cao tốc Nội 

Bài - Lào Cai và đường Hồ Chí Minh đi qua, ngoài ra thị xã còn có nhà ga 

đường sắt, bến xe ô tô,... cho phép thị xã giao lưu thuận lợi với Thủ đô Hà Nội 

và các tỉnh phía Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài đường sắt, đường 

bộ thì tuyến du lịch đường thuỷ cũng có thể mở ra nhiều triển vọng. Với vị trí 

địa lý trên, thị xã Phú Thọ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - 

xã hội, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ,... và trở thành một trong 

những đô thị trung tâm của khu vực trung du miền núi phía Bắc. 
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- Thị xã có 10 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: 5 phường (Âu cơ, 

Hùng Vương, Phong Châu, Trường Thịnh và Thanh Vinh), 5 xã (Hà Lộc, Hà 

Thạch, Văn Lung, Thanh Minh và Phú Hộ).  

 1.2. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội 

- Thị xã Phú Thọ được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học 

công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế… phía Tây - Tây Bắc của tỉnh. Trên địa bàn 

thị xã hiện có 06 cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề (01 trường Đại học, 03 

trường cao đẳng, 01 trường trung cấp và 01 trường nghề), 03 bệnh viện thuộc 

cấp tỉnh, thị và 01 Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực phía bắc; 

khoảng 200 doanh nghiệp; các cơ quan nghiên cứu tài nguyên, các cơ quan 

nghiên cứu khoa học, các xí nghiệp quốc phòng, các kho tàng quốc gia tập trung 

ở quanh khu vực; cùng với việc các tuyến giao thông trọng điểm quốc gia, các 

tuyến giao thông đối ngoại kết nối thị xã với các đô thị, các huyện trong khu vực 

và Khu công nghiệp Phú Hà, Cụm công nghiệp Thanh Minh là điều kiện cho thị 

xã phát triển. 

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội thị xã đã có bước phát triển, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 6,2%/năm, giai đoạn 

2015-2018 đạt 14,13%/năm (theo báo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020) các lĩnh vực xã 

hội được quan tâm; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư, 

diện mạo đô thị có nhiều đổi mới; cùng với việc được trung ương, tỉnh chú trọng 

đầu tư các kết cấu hạ tầng quan trọng (giao thông, điện, thiết chế văn hóa, giáo 

dục, thông tin liên lạc, tín dụng…) hoạt động kinh tế - xã hội đã sôi động hơn. 

Thị xã được công nhận là đô thị loại III năm 2010 và được xác định để phát triển 

thành Thành phố trong quy hoạch xây dựng vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ 

đến năm 2030 (theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ).  

- Dân số trung bình năm 2017 là 71.980 người, mật độ dân số bình quân 

toàn thị xã 1.104 người/km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1% (Nguồn 

niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2017) 

 * Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của thị xã đạt được năm 2017 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá trị tăng thêm, giá so sánh 2010) đạt 

12,73% (kế hoạch 8%). Trong đó:  

+ Công nghiệp - Xây dựng đạt 749,6 tỷ đồng, tăng 22,34% so CK. 

+ Nông Lâm nghiệp, Thủy sản đạt 241,5 tỷ đồng, tăng 3,16% so CK. 

+ Thương mại - Dịch vụ đạt 747,1 tỷ đồng, tăng 7,48% so CK. 

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 42,26%; Nông, lâm nghiệp, 

thủy sản 13,92%; Dịch vụ 43,82%. 

- Tổng thu NSNN đạt 425,346 tỷ đồng 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội  đạt 1.240 tỷ đồng. 

 - Tỷ lệ hộ nghèo 2,65%, giảm 0,47%; tỷ lệ hộ cận nghèo 3,12% giảm 

0,22% 
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- Số lao động được giải quyết việc làm 1.732 người, tăng 5% so CK; xuất 

khẩu lao động 132 người tăng 10% so CK.  

- Tỷ lệ người lao động khu vực nông thôn qua đào tạo 31,44% 

- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, Trong đó tỷ lệ 

hộ gia đình được cấp nước sạch 72% 

- Tỷ lệ khu dân cư tại các phường được thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt đạt 90% 

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở khu dân cư có điểm tập kết tại các xã được vận 

chuyển xử lý đạt 100% 

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất xây dựng mới có công nghệ sạch hoặc được 

trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường đạt 100%  

 1.3. Khái quát các xã thuộc Thị xã Phú Thọ 

 Thị xã Phú Thọ được thành lập ngày 5 tháng 5 năm 1903,  với bề dày lịch 

sử 115 năm xây dựng và phát triển, thị xã gồm 10 đơn vị hành chính gồm: 

+ 5 phường: Phường Âu Cơ, phường Phong Châu, phường Trường Thịnh, 

phường Thanh Vinh và phường Hùng Vương,  

+ 5 xã: Xã Thanh Minh, xã Hà Lộc, xã Phú Hộ, xã Văn Lung và xã Thanh 

Minh.  

Tổng diện tích đất tự nhiên của 5 xã là 5.442,43 ha, chiếm 83,47% diện 

tích của Thị xã. 

 * Một số đặc điểm của 5 xã thuộc Thị xã Phú Thọ  

STT Xã 

Diện 

tích tự 

nhiên 

(ha) 

Diện 

tích đất 

sản xuất 

nông, 

lâm 

nghiệp - 

thuỷ sản 

(ha) 

Dân số 

(người) 

Số  

hộ dân  

(hộ) 

Thu nhập 

bình quân 

đầu người 

năm 2017 

(Tr.đồng/ 

người/năm) 

1 Thanh Minh 650,89 340,52 3.667 982 28 

2 Hà Lộc 1.385,98 1.012,59 8.996 2.240 29 

3 Phú Hộ 1.640,06 1.240,67 12.137 3.552 31,2 

4 Văn Lung 640,18 475,74 7.579 2.217 26,7 

5 Hà Thạch 1.125,32 677,99 10.548 2.721 29 

Tổng 5.442,43 3.747.5 42.927 11.712  

(Theo số liệu sơ bộ niên giám thống kê năm 2017) 
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 Thực trạng từng nhóm tiêu chí nông thôn mới của 5 xã tại thời điểm 

bước vào thực hiện Chương trình năm 2011: 

 * Về quy hoạch (Tiêu chí số 1): có 5/5 xã không đạt tiêu chí Quy hoạch. 

 5/5 xã chưa hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho 

phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quy 

hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển các khu dân cư 

mới.  

 * Nhóm Hạ tầng kinh tế xã hội: 

 - Giao thông (Tiêu chí số 2): có 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

 + Đường trục xã, liên xã (3/5 xã đạt chỉ tiêu 2.1): Tổng số 45,55 km, trong 

đó có 34,27 km đạt chuẩn (75,2%), còn lại 11,28 km cần nâng cấp và xây dựng 

mới. 

 + Đường trục thôn, xóm (3/5 xã đạt chỉ tiêu 2.2): Tổng số 78,46 km, trong 

đó có 41,76 km đạt chuẩn (53,2%), còn lại 36,7 km chưa được cứng hoá và đạt 

chuẩn theo quy định cấp kỹ thuật của bộ Giao thông vận tải. 

 + Đường ngõ, xóm (5/5 xã không đạt chỉ tiêu 2.3): tổng số 115,69 km, 

trong đó có 45,37 km đạt chuẩn (39,2%), còn lại 70,32 km chưa được cứng hóa. 

 + Đường nội đồng (5/5 xã không đạt chỉ tiêu 2.4): tổng số 23,46 km, trong 

đó có 3,36 km được cứng hoá (14,3%), còn lại 20,1 km cần được cứng hoá. 

 - Thủy lợi (Tiêu chí số 3): 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

 + Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh (5/5 xã 

đạt chỉ tiêu 3.1): Trên địa bàn thị xã có 75 công trình thuỷ lợi bao gồm: 55 hồ 

chứa, 14 phai, đập dâng và 6 trạm bơm, đảm bảo diện tích tưới tiêu cho 2.277 ha 

diện tích đất gieo trồng hàng năm. 

 + Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá (5/5 xã không đạt 

chỉ tiêu 3.2): Trên địa bàn toàn thị có tổng 67,53 hệ thống kênh cấp I, có 5,98km 

kênh được cứng hoá (8,8%), cần cải tạo nâng cấp 61,55 km để đảm bảo yêu cầu 

của tiêu chí. 

 - Hệ thống điện (Tiêu chí số 4): có 4/5 xã đạt tiêu chí. 

 + Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (5/5 xã đạt chỉ 

tiêu 4.1): Trên địa bàn 05 xã có 49 trạm biến áp và 114,3 km đường dây hạ thế 

được đầu tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.  

 + Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn (4/5 xã đạt 

chỉ tiêu 4.2): có 10.631/10.631 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ 

các nguồn, tuy nhiên một số khu dân cư trên địa bàn xã Thanh Minh do công 

suất trạm biến áp chưa đáp ứng được so với nhu cầu sử dụng điện của người 

dân, cần lắp đặt thêm 01 trạm biến áp để đảm bảo chất lượng nguồn điện ổn 

định. 

 - Hệ thống Trường học(Tiêu chí số 5): có 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

 Trên địa bàn 5/5 xã có 18 trường (7 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 4 

trường THCS) trong đó có 7/18 trường đạt chuẩn Quốc gia; 11/18 trường còn 

thiếu diện tích sân chơi, thiếu phòng học, phòng chức năng...theo quy định. 
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 - Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6): có 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

Trung tâm văn hóa - Khu thể thao xã và Nhà văn hóa - Thể thao khu dân 

cư của 5 xã đều chưa đạt chuẩn theo yêu cầu quy định. 

 - Chợ nông thôn (Tiêu chí số 7): có 2/5 xã đạt tiêu chí. 

 Tại thời điểm năm 2011, có 4/5 xã có quy hoạch chợ nông thôn, 01 xã 

(Thanh Minh) không quy hoạch tiêu chí chợ nông thôn do nhu cầu thực tiễn của 

địa phương chưa thực sự cần thiết. Có 01 xã Văn Lung có chợ đạt chuẩn theo 

quy định. 

 - Bưu điện (Tiêu chí số 8): 5/5 xã đạt tiêu chí, có điểm phục vụ bưu chính 

viễn thông và hệ thống internet đến khu dân cư. 

 - Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 9): có 4/5 xã đạt tiêu chí. 

 Nhà ở dân cư tại các xã nhìn chung được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, 

các xã vẫn đang còn một số các nhà tạm thuộc các hộ nghèo, hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn.  

 * Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

 - Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn: đạt 11,5 triệu 

đồng/người/năm. Có 3/5 xã không đạt tiêu chí về thu nhập 

 - Tỷ lệ hộ nghèo: Trên địa bàn 5 xã có 727/10.631 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 

6,8%. Có 3/5 xã đạt tiêu chí. 

 - Cơ cấu lao động: Có 1/5 xã đạt tiêu chí.  

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 

trên địa bàn 05 xã đạt 48,5%. 

 - Hình thức tổ chức sản xuất: có 4/5 xã đạt tiêu chí (xã Thanh Minh chưa 

có hợp tác xã) 

 Có 7/10 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả 

 * Nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường: 

 - Giáo dục: có 1/5 xã đạt tiêu chí.  

 Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THCS được tiếp tục học phổ thông đạt 95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

29,1%. 

 - Y tế: có 3/5 xã đạt tiêu chí. 

 + 5/5 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2015. 

 + 3/5 xã có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 75%. 

 - Văn hóa: có 3/5 xã đạt tiêu chí. 

 Tỷ lệ khu dân cư văn hoá trên địa bàn 32/69 khu dân cư đạt chuẩn văn hoá 

theo quy định chiếm 46%. 

 - Môi trường: có 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

 + Trên địa bàn thị xã có 01 công trình cấp nước tập trung (Xí nghiệp cấp 

nước Phú Thọ thuộc Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ ), tỷ lệ người dân khu 

vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 92,5%, tỷ lệ người dân được sử 

dụng nước sạch  theo quy chuẩn Quốc gia là 43,58%. 
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 + 70% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. 

 + Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động 

phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp: Trên địa bàn 5/5 xã vẫn còn trình trạng 

vứt rác thải bừa bãi, rác thải sinh hoạt và rác thải rắn vẫn chưa được phân loại, 

xử lý; hoạt động thu gom rác thải về nơi xử lý trên địa bàn các xã còn chưa được 

thực hiện tốt. 

 + Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch: Trên địa bàn thị xã có 01 

nghĩa trang tập trung tại km4 xã Văn Lung được quy hoạch, còn lại các nghĩa 

trang rải rác trên địa bàn các xã mang tính tự phát chưa theo quy hoạch và chưa 

có quy chế quản lý đầy đủ theo quy định. 

 + Chất thải rắn, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định: 5/5 xã 

chưa có điểm thu gom chất thải rắn; nước thải sinh hoạt còn chưa được xử lý 

theo quy định, 

 * Nhóm Hệ thống tổ chức chính trị xã hội và An ninh trật tự: 

 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: có 2/5 xã đạt tiêu chí. 

 + Có 60% cán bộ xã đạt chuẩn 

 + 5/5 xã có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. 

 + 3/5 Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch, vững mạnh 

 + 5/5 xã có các tổ chức đoàn thể chính trị xã đều đạt danh hiệu tiến tiến trở 

lên. 

 - An ninh trật tự xã hội: có 5/5 xã không đạt tiêu chí. 

100% xã có lực lượng dân quân tự vệ, tình trạng phạm tội và các tệ nạn xã 

hội cơ bản được hạn chế, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định. 

Tuy nhiên, theo quy định tại thời điểm năm 2011 để đạt tiêu chí thì xã phải có 

Bằng khen của UBND tỉnh hoặc Bộ Công an về thành tích xuất sắc mới được 

công nhận đạt tiêu chí An ninh trật tự xã hội. 

 *Thực trạng rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới tại thời điểm bước vào 

thực hiện Chương trình năm 2011 

 

T

T 
Tiêu chí 

Thanh 

Minh 

Hà 

Lộc 

Phú 

Hộ 

Văn 

Lung 

Hà 

Thạch 

1 Quy hoạch      

2 Giao thông      

3 Thủy lợi      

4 Điện  X X X X 

5 Trường học      

6 Cơ sở vật chất văn hóa      

7 Chợ nông thôn 
(không

QH) 
  X  

8 Bưu điện X X X X X 

9 Nhà ở dân cư X  X X X 

10 Thu nhập  X  X  
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11 Hộ nghèo  X X  X 

12 Cơ cấu lao động   X   

13 
Hình thức tổ chức sản 

xuất 
 X X X X 

14 Giáo dục   X   

15 Y tế X X X   

16 Văn hóa X X X   

17 Môi trường    X  

18 

Hệ thống tổ chức 

chính trị xã hội vững 

mạnh 

X X X   

19 An ninh, trật tự xã hội      

 Tổng cộng 6/19 8/19 10/19 7/19 5/19 

Ghi chú: Đánh dấu X đối với những tiêu chí đạt ở các xã  

2. Thuận lợi 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Đảng, Nhà 

nước quan tâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc; nhân dân đồng thuận; các sở, 

ngành của tỉnh, các phòng, ban, đoàn thể thị xã quan tâm tích cực triển khai thực 

hiện.  

Thị xã đã được công nhân là đô thị loại III, kết cấu hạ tầng đô thị được 

quan tâm đầu tư; kinh tế phát triển theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

– tiểu thủ công nghiệp và các hình thức dịch vụ, nền nông nghiệp phát triển theo 

hướng cận đô thị, hình thành những sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người dân. 

Vị trí địa lý của thị xã khá thuận lợi giao thông đường bộ có quốc lộ 2 Hà 

Nội - Phú Thọ - Tuyên Quang - Hà Giang, đường sắt Hà Nội - Lào Cai và giao 

thông đường thuỷ (sông Thao) nên trong tương lai sẽ thúc đẩy tiến trình phát 

triển kinh tế - xã hội của thị xã như: tuyến đường 35 m nối trung tâm thị xã với 

Quốc lộ 2, khu công nghiệp Phú Hà, Cụm công nghiệp Thanh Minh …là cơ hội 

để công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh, tạo điều kiện để thị xã sắp xếp lại 

lực lượng lao động tại chỗ, tăng thu nhập và cải thiện đời sống khu vực nông 

thôn góp phần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, công tác chăm sóc sức 

khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được từng bước nâng lên. 

Vấn đề phát triển mạng lưới điện, nước, bưu chính viễn thông cũng là một 

yếu tố quan trọng để thị xã đẩy nhanh tốc độ phát triển. Các dịch vụ này đã ngày 

càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.  

3. Khó khăn 

Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra trong giai đoạn 

kinh tế cả nước nói chung và thị xã Phú Thọ nói riêng gặp nhiều khó khăn, hơn 

nữa có nhiều dự án cần phải ưu tiên thực hiện nhằm chỉnh trang đô thị nên đã 

giảm nguồn vốn đầu tư cho các xã. 

Kinh tế tập thể tuy đã được chú trọng phát triển nhưng chậm và hiệu quả 

chưa cao, kinh tế trang trại, gia trại ở quy mô nhỏ, công nghiệp - dịch vụ chưa 

phát triển đồng bộ. Việc xây dựng mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị 
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từng ngành hàng nông sản còn nhiều hạn chế, hoạt động kém hiệu quả, việc thu 

hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông thôn còn hạn chế, nguồn lực đầu tư 

cho nông thôn mới chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Việc bố trí vốn, huy động vốn đầu tư chưa đáp ứng được phương hướng 

phát triển đề ra, nên các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được thực hiện đồng 

bộ, chưa tạo được tiền đề vững trãi cho phát triển kinh tế - xã hội.  

Trình độ dân trí không đều, nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế về chất 

lượng. Nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn chưa cao, vẫn 

còn trông chờ vào đầu tư từ ngân sách nhà nước. Khi mới triển khai thực hiện, 

một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội 

dung của Chương trình, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực 

hiện.   

 II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG “THỊ XÃ 

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”  

 1. Các văn bản của Trung ương 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  

Nghị Quyết số 24/2008/NQ_CP ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;  

 Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi một số điều của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;  

 Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;  

 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 xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;  

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, 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; 

Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
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Các văn bản, Thông tư  hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương. 

 2. Các văn bản của tỉnh Phú Thọ 

 Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của tỉnh uỷ Phú Thọ về phát 

triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; 

Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 

2020; 

Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ triển 

khai thực hiện quy hoạch xây dựng noong thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; 

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ; 

Kế hoạch số 617/KH-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về tổ chức phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc thành lập văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Phú Thọ; 

Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2016-2020; 

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-

2020;  

Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Sở, Ngành của tỉnh. 

 3. Các văn bản của thị xã Phú Thọ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015; 

Quyết định số 257/QĐ-UBND, ngày 30/3/2010 của UBND thị xã về việc 

thành lập “Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ”; 

Quyết định số 1020/QĐ-UBND, ngày 04/11/2010 của UBND thị xã về 

việc kiện toàn “Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới thị xã Phú Thọ”; 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08/8/2011 về Kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới thị xã đến năm 2020; 

Kế hoạch số: 128 a /KH-UBND ngày 26/4/2010 về việc triển khai thực 

hiện chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM)  thị xã Phú Thọ 

đến năm 2020; 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 05/01/2011 của Ban chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã về việc ban hành quy chế 
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hoạt động của ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới thị xã Phú Thọ; 

Quyết định số 04/QĐ-BCĐ, ngày 09/4/2011 của ban chỉ đạo xây dựng 

Nông thôn mới thị xã về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ; 

Kế hoạch số 1031/KH-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND thị xã về  

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

2016-2020; 

Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND, ngày 03/8/2012 của HĐND thị xã về 

việc thông qua một số quy định hỗ chợ Chương trình phát triển Nông nghiệp 

giai đoạn 2012-2015; 

Quyết định số 943/QĐ-UBND, ngày 05/11/2012 của UBND thị xã về 

việc hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015; 

Kết luận số 02/KKL-Th.U, ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Thị ủy về 

tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thanh Minh; 

Nghị quyết số 08-NQ/Th.U, ngày 10/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thị xã Phú Thọ về việc thực hiện Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành 

thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016; 

Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 20/5/2015 của UBND thị xã về việc 

phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Chương trình hành động số 10-Ctr/Th.U ngày 31/8/2016 của Ban chấp 

hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/4/2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2016-2020; 

Chương trình hành động số 12/CTr/Th.U, ngày 9/9/2016 về thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công 

tác dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; 

Kế hoạch số 829/KH-UBND, ngày 14/12/2016 của UBND thị xã Phú Thọ 

về phát triển nông nghiệp 5 năm giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 03-NQ/Th.U, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

trên địa bàn thị xã; 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 của HĐND thị xã về quy 

định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; 

Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 09/2/2017 của UBND thị xã về việc 

hỗ trợ phát triển các chương trình nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; 

Chương trình hành động sốp 19-CTr/Th.U, ngày 28/2/2017 của Thị ủy 

Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 23/11/2016 của Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Kế hoạch số 41-KH/Th.U, ngày 13/4/2017 củ Thị ủy Phú Thọ thực hiện 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện kết luqận số 06-KL/TW của Ban 

Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa 

IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

Quyết định số 1397/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND thị xã Phú 

Thọ về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ; 

Nghị quyết số 05-NQ/Th.U, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thị xã về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng; 

Kế hoạch số 576/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND thị xã Phú Thọ 

về việc thực hiện công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Thọ đến năm 2020; 

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND thị xã về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 

Quyết định số 780/QĐ-UBND, ngày 20/2/2018 của UBND thị xã về việc 

thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã đề nghị công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018; 

Kế hoạch số 811/KH-UBND, ngày 17/9/2018 của UBND thị xã Phú Thọ 

hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới; 

Quyết định số 5035/QĐ-UBND, ngày 26/9/2018 của UBND thị xã về 

việc thành lập Đoàn đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị 

xã năm 2018; 

Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã, 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát, ban hành các quy định và hướng dẫn thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới thị xã giai đoạn 2011-2020. 

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THỊ XÃ “HOÀN THÀNH 

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 1.1. Tổ chức Bộ máy quản lý ở các cấp 

 * Cấp Thị xã:  

 - Ngày 30/3/2010, UBND thị xã Phú Thọ đã ra quyết định số 257/QĐ-

UBND về việc thành lập “Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ” 

và xây dựng Kế hoạch số: 128a/KH-UBND ngày 26/4/2010 về việc triển khai 

thực hiện chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) thị xã Phú 

Thọ đến năm 2020. Ngày 04/11/2010 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số: 

1020/QĐ-UBND về việc kiện toàn “Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ”, Ban chỉ đạo Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã (Gọi tắt là BCĐ thị xã) đã thành lập 
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tổ công tác giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp ban chỉ đạo về công tác xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã như: Tham mưu ban hành các văn bản 

chỉ đạo trong trong việc phát động các phong trào thi đua; hướng dẫn các xã 

trong công tác triển khai lập quy hoạch, đề án xây dựng; các hướng dẫn về việc 

triển khai vốn thực hiện các dự án về đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển sản 

xuất… 

 * Cấp xã:  

- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư 

Đảng uỷ xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã 

làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo gồm cấp uỷ, cán bộ ban ngành, 

đoàn thể liên quan; thành lập Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm 

trưởng ban. 

- 100% các xã có thành lập Ban phát triển thôn và thành lập Ban Giám sát 

đầu tư cộng đồng để tham gia giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Các xã (5/5 xã) đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông 

thôn mới cấp xã; Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban; Ban 

Quản lý cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; 69/69 khu đã 

thành lập Ban Phát triển thôn do đồng chí Bí thư chi bộ hoặc Trưởng khu làm 

Trưởng ban; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức xã phụ 

trách từng khu, từng tiêu chí để tổ chức thực hiện; 5/5 xã đã bố trí cán bộ chuyên 

trách theo dõi phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Trong quá trình triển khai, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp Thị xã, cấp xã và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo giai đoạn 2010 - 2020 được thực hiện kịp thời sau khi có sự thay 

đổi về tổ chức, nhân sự nên việc chỉ đạo, theo dõi và thực hiện Chương trình 

trên địa bàn luôn đảm bảo thường xuyên và liên tục. 

 1.2. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thị uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thị xã tập trung quan tâm chỉ đạo sát 

sao Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới qua việc ban hành 

Nghị quyết, kế hoạch, chương trình, Quyết định để triển khai thực hiện đến các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa 

bàn. Yếu tố góp phần thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trong 7 năm qua là công tác chỉ đạo điều hành đã đặc biệt quan tâm phát huy vai 

trò của các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, từ đó, đã phát huy được vai 

trò tích cực của các đoàn thể như: Hội Nông dân trong phát triển sản xuất và vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Chương trình đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn; Hội Phụ nữ trong công tác vận động hội viên hưởng ứng 

phong trào thi đua “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây 

dựng nông thôn mới” tạo nên một nét đẹp mới cho từng gia đình, thôn xóm; Hội 

phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh xã với phong trào “xanh-sạch-

đẹp” tạo nên những tuyến đường hoa, xây dựng những tuyến đường giao thông 

liên xóm, phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn. Mặt trận Tổ quốc với 
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công tác giám sát cộng đồng đảm bảo các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn tại 

100% xã trên địa bàn thị xã đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đồng thời 

trong quá trình chỉ đạo điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với 

chương trình cơ cấu ngành nông nghiệp đã được quan tâm chỉ đạo sát sao, cơ 

giới hoá và sản xuất theo hướng an toàn đã được áp dụng tạo nên vùng sản xuất 

rau, chè, lúa chất lượng cao, cây ăn quả là thế mạnh của các xã giúp phát triển 

nông nghiệp dần theo hướng bền vững. 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

 2.1. Công tác truyền thông 

Công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 

triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nên Ban chỉ đạo thị xã 

đã chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các 

địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền với nhiều hình 

thức và nội dung phong phú đa dạng tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến 

hành động trong tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua 7 

năm thực hiện Ban chỉ đạo thị xã và các xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn 

thể thực hiện tuyên truyền, vận động, tổng số trên 133 cuộc họp dân với khoảng 

trên 6.650 lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào 

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình; các cơ chế chính sách liên 

quan đến chương trình; nhiệm vụ các cấp và người dân với Chương trình. Cấp phát 

trên 20.000 tờ rơi tuyên tuyền; 05 bộ tài liệu về Xây dựng Nông thôn mới đến 

đội ngũ lãnh đạo các xã và từng hộ dân; Ngoài ra còn được gắn liền với các cuộc 

vận động, như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào “thắp sáng đường quê”… 

Tuyên truyền về các điểm sáng trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh, 

cả nước; tiếp tục phổ biến Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu 

chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 953/QĐ-

UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020. 

 2.2. Công tác đào tạo, tập huấn 

 - Trong 5 năm qua công tác đào tạo, tập huấn thông qua các khoá đào tạo 

ngắn ngày cho cán bộ cơ sở luôn được chú trọng và là một trong những ưu tiên 

hàng đầu đặc biệt là trong nghiệp vụ quản lý. Cụ thể:  

 + Đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong thực hiện Chương trình cho 

02/05 Bí thư xã (Thanh Minh, Phú Hộ). 

 + Bồi dưỡng về nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng cho 05/05 Chủ tịch 

UB MTTQ xã. 

 + Đào tạo về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho 05/05 Lãnh 

đạo UBND xã. 
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 + Đào tạo cho 05 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã sử 

dụng và cập nhật dữ liệu phần mềm báo cáo trực tuyến. 

 + Bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu cho 02/05 lãnh đạo UBND xã (Thanh 

Minh, Phú Hộ) 

+ Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp khu dân 

cư cho 69 trưởng khu dân cư trên địa bàn. 

- Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn từ nguồn vốn trực tiếp của 

Chương trình: Tổ chức 33 lớp đào tạo nghề cho 1.155 lao động nông thôn với 

tổng kinh phí 1.215 triệu đồng. 

 3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 xã  

 Tổng kinh phí đã thực hiện:                496,380 tỷ đồng. 

Trong đó: 

 - Ngân sách Trung ương:                  24,540 tỷ đồng, chiếm   4,94%    

 - Ngân sách Tỉnh:                                    96,276 tỷ đồng, chiếm 19,40% 

 - Ngân sách Thị xã:                               121,573 tỷ đồng, chiếm  24,49%  

 - Ngân sách xã:                                           53,537 tỷ đồng, chiếm 10,79% 

 - Nhân dân đóng góp:                      79,679 tỷ đồng, chiếm 16,05% 

 - Doanh nghiệp đóng góp:                       118,835 tỷ đồng, chiếm 23,94%    

 - Nguồn khác:                                                1,940 tỷ đồng, chiếm   0,39%  

Ngoài ra, còn có nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng cho các tổ chức, cá 

nhân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh đạt dư nợ 367,492 tỷ đồng.    

 IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA THỊ XÃ 

 1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 

 - Tổng số xã trên địa bàn Thị xã:       5 xã; 

 - Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới:     5 xã; 

 - Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới:                            đạt 100%. 

 * Danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới 

STT Tên đơn vị 
Năm công 

nhận 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng của Quyết định 

công nhận 

Cấp ban hành 

Quyết định 

1 Xã Thanh Minh 2014 
Số 3390/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2014 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 

2 Xã Hà Lộc 2016 
Số 2420/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2016 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 

3 Xã Phú Hộ 2017 
Số 3092 /QĐ-UBND 

ngày 17/11/2017 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 

4 Xã Văn Lung 2018 
Số 1546/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 
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5 Xã Hà Thạch 2018 
Số 2469/QĐ-UBND 

ngày  26/9/2018 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 

 2. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới của các xã 

 2.1. Công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch (Tiêu chí số 1) 

- Ngay sau khi Kế hoạch số 128a/KH-UBND ngày 26/4/2010 về việc triển 

khai thực hiện chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM)  thị xã 

Phú Thọ đến năm 2020 được ban hành, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị 

xã đã chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và 

xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, đến 

tháng 12/2011 có 5/5 xã đã hoàn thành quy hoạch về xây dựng nông thôn mới. 

- Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn các xã được được công bố, công 

khai tại trụ sở UBND các xã để toàn thể nhân dân được biết, giám sát và cùng 

thực hiện. Đề án xây dựng nông thôn mới, cắm mốc quy hoạch và ban hành quy 

chế quản lý quy hoạch theo quy định.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

tại một số xã đã bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tiễn, 

nguồn lực thực tế của các địa phương, UBND thị xã đã kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí quy hoạch. 

(Chi tiết theo phụ biểu 01) 

 2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội được xác định là một trong hai khâu đột 

phá quan trọng mà Đại hội Đảng bộ thị xã đã xác định, góp phần tạo ra một môi 

trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo cơ hội 

cho nông nghiệp cận đô thị phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của 

nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội tăng 

cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vừng ổn định chính trị trật tự an toàn xã 

hội. 

 2.2.1. Về Giao thông (Tiêu chí số 2) 

Giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí “xương sống”, tạo tiền 

đề phát triển kinh tế - xã hội để triển khai và hoàn thành các tiêu chí khác. Chính 

vì vậy hệ thống đường giao thông nông thôn đã được quan tâm chỉ đạo triển 

khai thực hiện đúng mức, trong 7 năm qua đã có tổng số 56 dự án đầu tư về phát 

triển giao thông nông thôn được thực hiện với 102,93 km đường giao thông 

được cải tạo nâng cấp và xây mới nâng tổng số km đường giao thông nông thôn, 

giao thông nội đồng được cứng hóa 91,65%. Tổng nguồn lực đầu tư 173,519 tỷ 

đồng trong đó nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 153,980 tỷ đồng, nguồn lực huy 

động từ nhân dân 19,539 tỷ đồng (Trong đó: diện tích đất, hoa màu cây cối hiến 

121.818 m2 tương đương với với 8,527 tỷ đồng; ngày công lao động đóng góp 

8.760 ngày công tương đương với 1,752 tỷ đồng; Tiền mặt 9,260 tỷ đồng) 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Giao thông. 

(Chi tiết theo phụ biểu 02) 



16 

 

 2.2.2. Về Thủy lợi (Tiêu chí số 3) 

 Vào thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn thị xã 

không có xã nào đạt tiêu chí thủy lợi do hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn 

các xã chủ yếu là kênh đất khả năng dẫn, thoát nước hạn chế; hệ thống phai, đập, 

hồ chứa nước, chưa được cải tạo, nâng cấp nên chưa phát huy được hết năng lực 

tưới tiêu phục vụ cho diện tích đất gieo trồng.  

 Trong những năm qua thị xã đã tập trung đầu tư cứng hóa hệ thống kênh 

mương, cải tạo nâng cấp hệ thống hồ đập nhằm phát huy tối đa năng lực thiết kế 

đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 88% diện tích đất sản xuất, cụ thể đã có tổng cộng 

12 dự án đầu tư cứng hóa, cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu và hồ đập với 

tổng nguồn vốn đầu tư là 18,384 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước hỗ 

trợ là 14,169 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ nhân dân là 4,215 tỷ đồng. 

 - 5/5 xã đã thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn theo phương châm 4 tại chỗ, đầu tư trang thiết bị và có kế hoạch ứng phó 

với các tình huống cụ thể, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu khi có tình 

huống xảy ra. 100% cán bộ tham gia công tác phòng chống thiên tai được tập 

huấn, thường xuyên duy trì và củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai 

nòng cốt là lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu khi có thiên tai.  

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 03) 

 2.2.3. Về Điện (Tiêu chí số 4) 

Theo đánh giá thực trạng về hệ thống điện năm 2011 trên địa bàn thị xã có 

tổng cộng 49 trạm biến áp và 114,3 km đường dây hạ thế đảm bảo cung cấp 

nguồn điện thường xuyên an toàn cho 10.631/10.631 hộ dân trên địa bàn các xã. 

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt ngày càng cao của người 

dân, trong những năm qua các đơn vị quản lý và vận hành điện trên địa bàn đã 

không ngừng đầu tư nâng cấp các trạm biến áp, hệ thống đường dây truyền tải 

điện nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. 

Tính tới thời điểm hiện tại đã có tổng số 59 trạm biến áp (lắp đặt thêm 10 trạm 

biến áp) và 132 km đường dây truyền tải điện đảm bảo nguồn điện thường 

xuyên, an toàn cho 11.820/11.820 hộ dân đạt 100%. 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí số 4 về điện. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 04) 

 2.2.4. Về Trường học (Tiêu chí số 5) 

Trong những năm qua, thị xã đã tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều 

giải pháp để xây dựng hệ thống trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ 

giáo viên đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt tiêu 

chí về trường học, cụ thể qua 7 năm đã triển khai thực hiện đầu tư 30 dự án cải 

tạo nâng cấp và xây mới hệ thống trường học các cấp với tổng nguồn vốn đầu tư 

180,345 tỷ đồng (Ngân sách nhà nước 76,703 tỷ đồng, huy động từ doanh 

nghiệp 102,400 tỷ đồng) có thêm 12 trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị 

dạy học đạt chuẩn quốc gia (tại thời điểm 2011 có 7/18 trường đạt chuẩn Quốc 
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gia). Hiện tại có 19/19 trường học các cấp trên địa bàn có cơ sở vật chất và trang 

thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia 

Hiện tại 5/5 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 05) 

 2.2.5. Về Cơ sở vật chất Văn hóa (Tiêu chí số 6) 

Trước thời điểm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết 

các xã không đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá. Trong 7 năm qua, cơ sở vật 

chất văn hoá được quan tâm đầu tư theo quy hoạch và đạt chuẩn nông thôn mới, 

cụ thể: 100% các khu dân cư có nhà văn hoá đảm bảo đạt chuẩn; Có 5/5 xã có 

nhà văn hoá hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; 

100% xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo 

quy định; 100% các khu dân cư có nhà văn hoá, thể thao phục vụ cộng đồng 

theo quy định; 100% các xã có xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tập bơi 

cho trẻ em vào dịp nghỉ hè. Cơ sở vật chất văn hoá tại các xã nông thôn mới đã 

đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân nông thôn. Các 

Nhà văn hóa vừa là nơi diễn ra các cuộc họp dân để phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, địa phương, đây cũng là nơi diễn ra các sinh hoạt 

văn hóa tinh thần, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao các 

dịp lễ, tết… Bên cạnh đó, vào dịp lễ, tết, các nhà văn hóa  chính là nơi thu hút 

đông đảo con em trong thôn, xóm đến tham gia vào các trò chơi dân gian. Thông 

qua những hoạt động này đã gắn kết thêm tình làng, nghĩa xóm, góp phần củng 

cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 6) 

 2.2.6. Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7) 

 Trong 07 năm triển khai thực hiện đã có 02 chợ nông thôn được xây mới 

(chợ Z121 xã Phú Hộ và chợ Gò Sim xã Hà Thạch) đến nay mạng lưới hệ thống 

chợ trên địa bàn thị xã phân bố tương đối đồng đều với 01 chợ trung tâm thị xã, 

03 chợ trên địa bàn các xã và 03 chợ trên địa bàn các phường. Ngoài hệ thống 

chợ trên địa bàn còn có hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện ích được đầu tư chủ 

yếu bằng nguồn vốn tư nhân, cung ứng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết 

yếu của người dân 

 Hiện tại, đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 07) 

 2.2.7. Về Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí số 8) 

 Thông tin truyền thông là một tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới, đây là một công cụ nhằm truyền tải các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình tới toàn thể người dân, ngoài ra 

còn góp phần thông tin tuyền truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng các 

phong trào trong xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển hệ 

thống thông tin truyền thông cấp cơ sở luôn được quan tâm chú trọng. Qua 7 năm 

thực hiện Chương trình các doanh nghiệp viễn thông đã từng bước đầu tư cơ sở 

hạ tầng mạng lưới viễn thông. Kết quả: 100% xã có đại lý Internet, mạng lưới cáp 
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quang và trạm phát sóng băng rộng, dịch vụ kỹ thuật số... về đến tất cả 69/69 khu 

dân cư trên địa bàn 5 xã, đáp ứng tốt nhu cầu chỉ đạo điều hành sản xuất kinh 

doanh của tổ chức, doanh nghiệp và nhu cầu của nhân dân. Bưu điện tỉnh Phú 

Thọ luôn quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm Bưu điện 

văn hóa xã; kết quả có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính. 

Thị xã có 01 Đài Truyền thanh và 69 cụm loa tiếp âm không dây ngoài 

trời đặt tại 5 xã; hệ thống tiếp âm phát thanh thường xuyên được theo dõi và sửa 

chữa kịp thời nhằm duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền từ thị xã, tỉnh và 

trung ương. 

 Tất cả các cơ quan ở xã đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

điều hành hoạt động. Văn bản đi và đến được xử lý qua phần mềm quản lý văn 

thư và hồ sơ công việc; đang triển khai việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động 

chỉ đạo, điều hành; cán bộ, công chức xã sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi 

công tác. Qua đó, góp phần tăng hiệu suất xử lý văn bản, giảm văn bản giấy, giải 

quyết xử lý công việc kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 08) 

 2.2.8. Về Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 9) 

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình có 4/5 xã đạt tiêu chí Nhà ở 

dân cư. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, cấp uỷ Đảng và chính quyền xác định đạt tiêu chí nhà ở dân cư 

là góp phần quan trọng để xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân. Chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động người dân chủ động 

xây dựng, chỉnh trang nhà cửa và các công trình phụ đảm bảo vệ sinh, gọn gàng, 

sạch sẽ. Từ năm 2011 đến nay thông qua các cuộc vận động, Quỹ “Đền ơn, đáp 

nghĩa”, “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây mới và nâng cấp, sửa chữa cho hộ 

nghèo, hộ chính sách được 52 nhà ở nông thôn. Vì vậy, đến nay trên địa bàn 5/5 

xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân từng bước được nâng lên. 

Tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 11.239/11.820 hộ, 

đạt 95%. 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư. 

(Chi tiết theo phụ biểu 09) 

 2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

Trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản:  Thị xã xác định xây dựng nông 

thôn mới với mục tiêu cơ bản là nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho người 

dân các xã. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật ngày càng tốt hơn, thị xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, 

hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm đạt hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng vùng sản 

xuất chuyên canh tập trung như: sản xuất rau an toàn (Trường Thịnh 8ha, Văn 
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Lung 3ha, Hà Thạch 3ha); sản xuất lúa chất lượng cao J02 đại trà tại các xã với  

quy mô trên 100ha (Văn Lung, Hà Thạch, ); sản xuất cây ăn quả: trên 40ha 

chuối phục vụ xuất khẩu tại Thanh Minh; sản xuất chè xanh trên 20ha tại hợp 

tác xã chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ ... Đã từng bước hình thành, quy hoạch được 

vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để đầu tư phát triển theo hướng chuyên 

canh, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Quá trình áp dụng các tiến bộ KHKT, đặc 

biệt là việc đầu tư, hỗ trợ đưa vào sản xuất các loại giống mới được quan tâm và 

triển khai tích cực, góp phần nâng cao năng xuất cây trồng. Các mô hình trình 

diễn trong sản xuất gắn với áp dụng cơ giới hoá, các tiến bộ KHKT thông qua 

các chương trình được triển khai tại nhiều xã, tạo điều kiện giải phóng sức lao 

động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập cho người sản xuất; góp phần tích 

cực vào việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn 

mới; tốc độ tăng trưởng của ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 

trên 3%/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng 

thủy sản đạt 91 triệu đồng/ha.  

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Công tác thu hút đầu tư 

vào Khu công nghiệp Phú Hà và Cụm công nghiệp Thanh Minh đạt được nhiều 

kết quả tích cực, đến nay thu hút được 15 doanh nghiệp đầu tư vào khu công 

nghiệp, 01 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp, thu hút gần 10.000 

lao động địa phương và các huyện, tỉnh lân cận. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm truyền thống 

phát triển như: mộc, chế biến lương thực, thực phẩm,...  

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Hoạt động thương mại - dịch vụ từng 

bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô hoạt động. Thị trường 

hàng hoá đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. 5 xã có 03 chợ, 14 HTX 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, điện năng, có trên 80 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước 

đạt 1.252 nghìn tấn, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển 

hàng hóa 106.425 nghìn tấn/km, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2016. Dịch vụ ngân 

hàng phát triển ổn định, hoạt động tiền tệ, tín dụng tăng trưởng, kịp thời đưa vốn 

vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm soát giá cả, phòng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thực hiện 

tốt, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời những 

vi phạm. 

 2.3.1. Về Thu nhập (Tiêu chí số 10) 

Để nâng cao mức sống của nhân dân, thị xã đã huy động các nguồn lực để 

phát triển kinh tế, với nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các thành phần 

kinh tế phát triển, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp,... tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống nhân dân. Thị xã đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho các xã nông thôn mới như: Hỗ trợ giống lúa chất lượng cao JO2; hỗ 

trợ phát triển cây ăn quả; hỗ trợ sản xuất hoa; hỗ trợ liên kết sản xuất ngô đông 

trên đất hai lúa; hỗ trợ phát triển thủy sản; hỗ trợ quảng bá sản phẩm và xúc tiến 

thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.... Các mô hình phát 



20 

 

triển sản xuất được triển khai cùng với áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản 

xuất đã làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông 

dân trên địa bàn các xã. Một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và có khả năng 

phát triển bền vững như: trồng hoa, thu nhập 500 triệu đồng/ha; trồng rau an 

toàn, thu nhập trên 150 triệu đồng/ha; trồng cây đào cảnh, thu nhập 250 triệu 

đồng/ha,... Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu 

lao động chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động 

dịch vụ và công nghiệp. Công tác xúc tiến thương mại được quan tâm đã thúc 

đẩy phát triển thị trường, kích thích sản xuất phát triển, tác động rõ nét đến nâng 

cao thu nhập của người dân.  

Thu nhập bình quân đầu người của người dân các xã tăng liên tục qua các 

năm, cụ thể: năm 2016 đạt 23,82 triệu đồng/người/năm, năm 2017 đạt 28,78 

triệu đồng/người/năm, năm 2018 đạt 31,44 triệu đồng/người/năm. 

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Thu nhập 

(Chi tiết theo phụ biểu số 10) 

 2.3.2. Về Hộ nghèo (Tiêu chí số 11) 

 Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn 5 xã là 6,8 %. Qua 7 

năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng việc triển khai đồng 

bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo thông qua các dự án phát 

triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn 

khác; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội (hỗ trợ mua thẻ BHYT, xây nhà 

cho các đối tượng chính sách) cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng 

đồng đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo… Vì 

vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Hiện tại, tỷ lệ 

hộ nghèo đa chiều tại 5 xã là 330 hộ/12.040 hộ, chiếm tỷ lệ 2,74 %. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo theo quy định. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 11) 

 2.3.3. Về Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12) 

 Từ khi triển khai thị xã đã xác định tiêu chí Lao động có việc làm là một 

trong những tiêu chí quan trọng, là tiền đề để góp phần đạt các tiêu chí như Thu 

nhập, Hộ nghèo. Trong những năm qua, thị xã luôn quan tâm đến giải quyết việc 

làm cho người dân nông thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao tỷ lệ 

lao động có việc làm. Bên cạnh đó, các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề 

được triển khai góp phần giúp các xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm trong xây 

dựng nông thôn mới. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho người dân nông thôn có việc 

làm lâu dài, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Tỷ lệ lao động 

có việc làm của 5 xã là 26.590/28.038 người, đạt tỷ lệ 94,84 %. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm. 

 2.3.4. Về Tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13) 

 Thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững. Toàn thị xã có 14 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt 
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động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Nhìn chung, các HTX đã phục vụ tốt nhu 

cầu của các thành viên và các hộ nông dân về dịch vụ cơ giới hóa trong khâu 

làm đất, thu hoạch, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và bước đầu liên kết với 

doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản cho người dân. 

 Hàng năm, Hội đồng Quản trị và các Tổ hợp tác đều được tham gia tập 

huấn nâng cao về công tác quản trị, về chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 

trong sản xuất nông nghiệp, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn… 

 Trên địa bàn các xã có nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 

sản như: vùng sản xuất lúa chất lượng cao xã Hà Thạch, Văn Lung; vùng sản 

xuất chè xanh chất lượng cao tại HTX chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ; vùng trồng 

chuối phục vụ xuất khẩu tại xã Thanh Minh… Thành viên tham gia vào các mô 

hình liên kết được đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ để sản 

xuất ra nông sản an toàn, chất lượng. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 13) 

 2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường  

 2.4.1. Về Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chí số 14) 

 Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo thị xã đã có bước phát triển toàn 

diện về mọi mặt, mạng lưới trường học, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển 

ở tất cả các cấp học. 

 - Công tác phổ cập giáo dục:  

 + Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn; 

 + Xóa mù chữ: có 5/5 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 

 + Phổ cập giáo dục tiểu học: có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn mức độ 3;  

 + Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn 

mức độ 3;  

 - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 

phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề 

đạt 96 %. 

 - Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 8.264/25.430 người, đạt 

32,5%  

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo. 

 2.4.2. Về Y tế (Tiêu chí số 15) 

Thực hiện Quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, trạm y tế 5/5 xã được 

sửa chữa, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất. Công tác chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho nhân dân cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; chương trình chăm 

sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng bình 

quân hàng năm đạt cao, đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám 

chữa bệnh miễn phí; chất lượng khám, chữa bệnh và chính sách bảo hiểm y tế, 

khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách xã hội được thực hiện ngày càng 

tốt hơn. Mức độ hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân tăng lên rõ 
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rệt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được giám sát chặt chẽ. Công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm được tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức, hàng 

năm đều có kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.   

- 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

 - Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn 5 xã có 

3.645/42.927 người, đạt 85,37%. 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) của 5 xã đạt tỷ lệ 13,2%. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Y tế. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 15) 

 2.4.3. Về Văn hóa (Tiêu chí số 16)   

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa, gia 

đình văn hóa được tích cực triển khai thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân nông thôn. 100% khu (69/69 khu) trên địa bàn 5/5 

xã đã xây dựng quy ước, hương ước của thôn thực hiện nếp sống văn minh, giữ 

gìn đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với xây dựng nông 

thôn mới góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo niềm tin trong 

nhân dân.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

không ngừng được chú trọng, nâng cao về chất lượng. Trong đó, công tác xây 

dựng ”gia đình văn hoá” và ”khu dân cư văn hoá” trên địa bàn 5 xã đã đạt được 

những kết quả quan trọng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục 

tiêu về Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, 

phát triển đời sống văn hoá tinh thần của người dân nông thôn. 

Đến nay 57/69 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá, đạt tỷ lệ 

82,6%.  

Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí văn hoá 

(Chi tiết theo phụ biểu số 16) 

 2.4.4. Về Môi trường và An toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17) 

 Trong những năm qua gắn với triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho 

người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội đặc 

biệt quan tâm. Tích cực vận động nhân dân, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh 

doanh thường xuyên thực hiện các hoạt động thu gom rác thải; cải tạo cảnh quan 

trên các tuyến đường, ngõ, xóm và giữ gìn môi trường sống, chỉnh trang vườn, 

nhà, hàng rào, cổng, ngõ… 

 - Về sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch: Trên địa bàn thị xã có Xí 

nghiệp cấp nước thuộc Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã phục vụ tốt nhu 

cầu nước sinh hoạt của người dân. Đến nay có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ 

sinh, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ xí nghiệp cấp nước Phú Thọ 

và các hệ thống máy lọc nước gia đình đạt 53% 
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- Về tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường: trên địa bàn 5 xã có 1.923 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều ký cam kết 

bảo vệ môi trường và thực hiện theo cam kết môi trường (1.923/1.923 cơ sở). 

- Về xây dựng cảnh quan, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, an toàn: Hàng 

năm vào các dịp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ, tháng cao điểm 

bảo vệ môi trường do Trung ương và tỉnh phát động, UBND thị xã và UBND 

các xã đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác bảo vệ môi 

trường; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong 

trào như: trồng hoa, cây cảnh, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi 

thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, nhằm bảo vệ cảnh quan môi 

trường xanh - sạch - đẹp, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.  

- Về nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch: Các nghĩa trang 

trên địa bàn thị xã đều được thực hiện theo quy hoạch; việc mai táng và hỏa táng 

đều được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với tín 

ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh của 

người dân. 5/5 xã có quy hoạch nghĩa trang. UBND xã có Ban quản lý và Quy 

chế quản lý nghĩa trang phù hợp với phong tục của địa phương. Các nghĩa trang 

đều tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng; Thông tư số 02/2009/TT-

BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng 

và hoả táng, đảm bảo thuận tiện cho việc thăm viếng của nhân dân và Nghị 

quyết số 23/2012/NQ-HĐND, ngày 03/8/2012 của HĐND thị xã Phú Thọ về  

việc thông qua Quy chế quản lý, sử dụng các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn 

thị xã Phú Thọ.  

- Về chất thải rắn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh được thu gom xử lý theo quy định:  

+ Về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: 05/05 xã đã xây dựng từ 1 đến 2 

điểm tập trung rác thải sinh hoạt, tổ chức thành lập các tổ thu gom rác tại các khu 

dân cư để thu gom, vận chuyển ra điểm thu gom tập trung của xã và hợp đồng với 

Công ty cổ phần môi trường đô thị thị xã vận chuyển về điểm xử lý theo quy định; 

+ Về thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Thực hiện 

theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, 

UBND các xã đã tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng 

phát sinh trên địa bàn, để không xảy ra tình trạng sau khi sử dụng vứt bừa bãi tại 

các khu vực trồng trọt, kênh mương. Tại các xã đã triển khai xây dựng 63 bể chứa 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và vận động người dân thu gom sau 

khi sử dụng bỏ vào các bể chứa.  

+ Về thu gom và xử lý rác thải Y tế: Các cơ sở y tế đều có phân loại rác theo 

quy định. 100% rác thải y tế lây nhiễm được thu gom và xử lý theo quy định; 

+ Về chất thải rắn, thị xã đã quy hoạch, xây dựng khu tập kết chất thải rắn tại 

khu 8 xã Thanh Minh 
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+ Đối với các khu dân cư tập trung của 5 xã có hệ thống tiêu thoát nước 

mưa và nước thải bảo đảm thoát nước cho khu vực, không gây tù đọng nước thải 

và ngập úng. Nước thải hộ gia đình không chảy tràn, đổ thải bừa bãi ra đường 

làng, ngõ xóm; 

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch: 5/5 xã đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch 

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 

trên địa bàn 5 xã, đạt 88%, đạt so tiêu chuẩn quy định (≥60%). Nhìn chung, các 

hộ gia đình chăn nuôi đều nhỏ, lẻ; chuồng trại được xây dựng cách biệt với nhà ở, 

được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. Chất thải chăn 

nuôi (phân, nước tiểu) được thu gom xử lý chủ yếu bằng hầm biogas.  

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: trên địa bàn 5 xã có 930/930 cơ sở sản 

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

đạt 100%. Hàng năm, UBND các xã đã tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm 

cho 100% hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn các 

xã. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra tình trạng ngộ độc thực 

phẩm. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 17) 

 2.5. Về xây dựng Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ 

gìn an ninh trật tự xã hội. 

 2.5.1. Về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18)  

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã đã xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, khu vững mạnh, đoàn 

kết, thống nhất cao; phát huy nội lực của toàn Đảng bộ gắn với việc đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Đánh giá chung 

qua 7 năm, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, khu 

được nâng cao; năng lực, uy tín lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

được nâng lên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai kịp 

thời đến người dân và đã được cụ thể trong kế hoạch hàng năm của từng đơn vị.  

 - Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức: 100% xã có cán bộ, công chức 

đủ về số lượng, chất lượng, học vấn trình độ cao. Tổng số cán bộ, công chức cấp 

xã có 110 người, trong đó: về chuyên môn Đại học và sau đại học 71 người (đạt 

tỷ lệ 64,5%), Cao đẳng - Trung cấp 39 người (đạt tỷ lệ 35,5%); Về lý  luận chính 

trị: cao cấp 3 người (đạt tỷ lệ 2,7%), trung cấp 89 người (đạt tỷ lệ 80,96 %), sơ 

cấp 6 người (đạt tỷ lệ 5,4%) 

 Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã đến xã không ngừng được 

nâng lên và đạt chuẩn theo quy định; hàng năm, công tác đào tạo - bồi dưỡng về 
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chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị luôn được tiếp tục quan tâm và chú 

trọng.  

- Về tổ chức hệ thống chính trị: 5/5 xã có đủ các tổ chức trong hệ thống 

chính trị cơ sở theo quy định. Các tổ chức chính trị đều được tổ chức đầy đủ từ 

thị xã đến xã, khu dân cư. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, đảm 

bảo đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, do đó chất lượng hoạt động không 

ngừng nâng lên. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã thể hiện tốt vai trò 

giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đồng hành 

cùng chính quyền trong xây dựng nông thôn mới; hàng năm đều xây dựng kế 

hoạch lồng ghép 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 5 nội dung cuộc vận 

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phối hợp 

chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, xây dựng nhà 

đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường thôn, vệ sinh 

môi trường,...Vận động nhân dân hiến đất, ngày công, vật liệu để làm đường 

giao thông nông thôn, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, phát 

động phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trong cộng 

đồng dân cư. 

- Về Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh":  

Đảng bộ, chính quyền các xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt tiêu 

chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định. 

- Tổ chức chính trị - xã hội của 5/5 xã được các tổ chức đoàn thể chính trị 

- xã hội của thị xã hàng năm đánh giá, công nhận đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. 

 - Về xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân các 

xa ̃đa ̃hoàn thành tốt các tiêu chí tiếp câṇ pháp luâṭ như: đảm bảo thi hành hiến 

pháp và pháp luâṭ; thưc̣ hiêṇ tốt các thủ tuc̣ hành chính thuôc̣ thẩm quyền của 

UBND cấp xa;̃ phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ; thưc̣ hiêṇ tốt hòa giải cơ sở; thưc̣ 

hiêṇ tốt dân chủ cơ sở. Theo đó, 100% xã được UBND thị xã quyết định công 

nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

 - Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống 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: Công tác bình đẳng giới được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi 

dưỡng tạo nguồn quy hoạch lãnh đạo nữ tại 100% xã trên địa bàn thị xã. Hiện 

04/05 xã có lãnh đạo nữ giữ một trong các chức danh chủ chốt (Bí thư, phó Bí 

thư Thường Trực, Chủ tịch, phó Chủ tịch xã). Các đoàn thể chính trị - xã hội 

luôn tạo điều kiện cho gia đình và cá nhân phụ nữ thuộc hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số, khuyết tật được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn vay, nguồn vốn 

hỗ trợ chính sách... Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Các xã 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (hội họp, tờ bướm...), 

phát thanh các chuyên mục về bình đẳng giới. 100% xã bố trí các địa chỉ tin cậy 

cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia đình. 

 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 18) 
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 2.5.2. Về Quốc phòng và An ninh (Tiêu chí số 19) 

 - Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành 

các chỉ tiêu quốc phòng: Hàng năm, UBND các xã chỉ đạo thực hiện xây dựng 

lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng địa phương. Ban Chỉ huy quân sự và dân quân các xã đảm bảo yêu 

cầu về số lượng biên chế, chất lượng chính trị và huấn luyện kỹ chiến thuật; cán 

bộ Ban CHQS các xã đảm bảo biên chế, chuyên môn nghiệp vụ quân sự theo 

quy định. Xây dựng đầy đủ các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo quy định; công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao và 

đảm bảo chất lươṇg. Đảm bảo 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về 

địa phương được đăng ký ngạch dự bị và quản lý chặt chẽ; 100% quân nhân dự 

bị, phương tiện dự bị được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu cấp trên giao; 

quản lý tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ DQTV theo quy định.  

- 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 trọng án; tội phạm về 

tệ nạn xã hội (ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên 

tục so với các năm trước. Hằng năm Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Nghị 

quyết về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Qua đó, Công an Thị xã, Công an xã 

xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tăng 

cường công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của 

Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, trong đó chú trọng đến tình hình an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đồng thời đặc biệt quan 

tâm đến công tác tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào tự 

quản, phòng, chống tội phạm hiệu quả. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở 

đã thành lập các tổ và luôn duy trì hoạt động tốt trong công tác an ninh trật tự ở 

khu vực nông thôn như: tổ tự quản, tổ dân quân tự vệ, tổ thanh niên xung kích... 

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các năm qua luôn 

được giữ vững, ổn định và đảm bảo bình yên. Trên địa bàn các xã không có tụ 

điểm phức tạp về trật tự xã hội và không có vụ việc khiếu kiện đông người. 

Không để xảy ra các vụ trọng án trên địa bàn, các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế không gia tăng, đảm bảo bình 

yên. Lực lượng Công an xã thường xuyên được củng cố, đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, trang bị đảm bảo đủ biên chế, chất lượng hoạt động; xây 

dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, các xã đều được công nhận 

đạt ”An toàn về ANTT”; Công an các xã đạt Danh hiệu Đơn vị tiên tiến. 

Qua 7 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ, 

chính quyền các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 

thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giải quyết kịp 

thời những bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 

làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn đã tạo sự chuyển 

biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Phú Thọ và 05 xã nông 

thôn mới. 
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 Hiện tại đã có 5/5 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 19) 

 3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 

 Qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình dưới sự chỉ đạo sát sao của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã tất 

cả các dự án xây dựng cơ bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đều 

được thẩm định nguồn vốn. Vì vậy, 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của 

chương trình đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật đầu tư 

công và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã nên thị xã Phú Thọ 

không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Những mặt đã làm được 

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp ở nông thôn 

và hợp lòng dân. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống 

chính trị từ thị xã đến xã đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán 

triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thị xã về xây dựng nông thôn mới, đề 

ra các biện pháp, giải pháp thực hiện, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo. 

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, sâu rộng trong cán bộ, 

đảng 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 trong các cấp, các ngành và các 

tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân về lợi ích, 

trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. 

Công tác quy hoạch, xây dựng đề án, lập kế hoạch, đánh giá, chấm điểm 

các tiêu chí nông thôn mới đúng hướng dẫn; việc triển khai lồng ghép các 

chương trình, đề án gắn với các cơ chế, chính sách của Tỉnh, quy định của thị xã 

đã ban hành được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên như: xây dựng hệ thống 

đường giao thông, thuỷ lợi, hệ thống điện, trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất 

văn hoá, trạm y tế, củng cố phát triển các hợp tác xã, hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp, chương trình giảm nghèo, xây dựng chợ, giải quyết việc làm và 

bảo vệ môi trường... từ đó, bộ mặt xã nông thôn mới cơ bản đã có thay đổi rõ 

nét, diện mạo nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt. 

Công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện 

tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Kết quả vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã 

hội trong 7 năm qua là 406,182 tỷ đồng, chiếm 81,8% tổng số vốn của chương 

trình. Điều đó cho thấy sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Trung ương, Tỉnh uỷ, 

UBND và các sở, ngành của tỉnh, Thị xã, các xã bằng chính sách, chủ trương cụ 

thể, thiết thực phù hợp nội lực của nhân dân tại địa phương, đã đồng thuận và 

hành động với tinh thần trách nhiệm cao phù hợp với quy định của Trung ương 

về cơ cấu nguồn vốn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trong từng giai đoạn. 

Đến nay đã có 5/5 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Thu nhập bình quân của người dân tại 5 xã 

năm 2017 đạt 28,78 triệu đồng/người/năm; năm 2018 đạt 31,44 triệu 
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đồng/người/năm, chất lượng cuộc sống của nhân dân tại 5 xã ngày càng được 

nâng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất 

và dân sinh. 

Việc phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng 

nông thôn mới” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, yêu quê hương 

từ gia đình đến xóm, khu và lan toả ở các xã. Các khu dân cư đã huy động được 

các nguồn vốn đóng góp tự nguyện từ nhân dân (bằng tiền, ngày công lao động, 

hiến đất làm đường giao thông…), kết hợp với sự tham gia đóng góp, ủng hộ 

của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân và con, em của quê hương 

đang làm việc, công tác ở mọi miền đất nước vào xây dựng nông thôn mới. 

 Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân 

kiểm tra và dân hưởng thụ”. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã đem lại lợi 

ích trực tiếp cho chính nhân dân, từ đó nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng 

cùng chung sức thực hiện tốt các nội dung tiêu chí. 

Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới đã được quan tâm tập trung chỉ đạo một cách đồng bộ, tập trung chuyển 

giao khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm đã tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ 

chức sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân tại các xã ổn 

định và phát triển. 

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã chuyển biến tích cực, đang 

từng bước hình thành phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong nhân dân, 

thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, môi trường nông 

thôn ngày càng được đảm bảo sạch, đẹp. 

Các chương trình về y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, công tác phòng 

chống các tệ nạn xã hội, y tế, trường học và cộng đồng tiếp tục triển khai có hiệu 

quả. Các trạm y tế xã cơ bản đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một đáp ứng tốt hơn. Xây dựng thêm nhiều 

trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em được nâng cao. 

Hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, trong sạch, vững mạnh; đội ngũ 

cán bộ, công chức các xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 

đảm bảo dự nguồn và kế thừa. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn các 

xã được giữ vững; diêṇ maọ nông thôn mới đươc̣ hình thành ngày một rõ nét.  

Có thể khẳng định rằng thị xã Phú Thọ đã thành công trong Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, thực hiện về đích trước 02 năm so với mục tiêu đề ra 

(theo mục tiêu đến năm 2020 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới). Với 19 tiêu 

chí đạt chuẩn đã đem lại một diện mạo mới cho nông thôn, hạ tầng nông thôn được 

đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng 

lên. Hình thành con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, từng bước thu hẹp 

dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. 
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2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 2.1. Tồn tại, hạn chế 

Tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã và các xã đều làm việc kiêm 

nhiệm, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nên có ảnh hưởng đến việc tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Trong quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được 

nhiều mô hình có hiệu quả nhưng quy mô còn nhỏ, sức lan toả còn chậm, chưa 

có nhiều tổ chức sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản 

xuất còn hạn chế. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành nhưng kết quả còn hạn chế. 

Nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu đối với các tiêu chí nông thôn mới nhưng vẫn còn hạn chế so với tổng mức 

vốn đầu tư theo quy hoạch ở các xã; việc huy động đa dạng nguồn vốn trên địa 

bàn các xã chưa cao. 

Việc chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút nguồn lực đầu tư của doanh 

nghiệp ở các xã trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số địa phương 

chưa thực sự quyết liệt việc phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 

lao động. 

Công tác đào tạo nghề đã được quan tâm, hằng năm tổ chức đăng ký mở 

các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của nhân dân; song hình thức đào tạo nghề 

chưa đa dạng, vẫn còn tình trạng nhiều học viên sau khi được đào tạo nghề vẫn 

không phát huy được nghề đã học. 

Khi mới triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới còn một bộ 

phận cán bộ, người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, 

chưa tích cực tham gia thực hiện dẫn đến hiệu quả công việc thấp, ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương. 

  2.2. Nguyên nhân 

 * Nguyên nhân khách quan:  

  - Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét với tần suất thiên tai ngày càng dày, 

mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng lớn tác động mạnh đến sản xuất 

nông nghiệp và đời sống người dân. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm 

ẩn nguy cơ bùng phát và gây hại trên diện rộng. Sản xuất rủi ro cao, lợi nhuận 

thấp. 

  - Thị xã đang trong quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, 

đô thị nên diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, diện tích còn lại bị phân 

chia nhỏ, manh mún, một bộ phận nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng 

- Nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình gặp nhiều khó 

khăn. Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn quá ít.  

 * Nguyên nhân chủ quan: 

 - Công tác xây dựng, quản lý và thực hiện theo quy hoạch có việc còn hạn 

chế.  
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- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền ở một số xã còn 

thiếu sâu sát, quyết liệt, thiếu tính chủ động trong việc thực hiện Chương trình; 

công tác chỉ đạo từ khâu tuyên truyền đến khâu ra quân đồng loạt có lúc chưa 

kịp thời. Một số bộ phận cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mục 

đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng Nông thôn mới nên chưa 

tích cực hưởng ứng; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. 

- Công tác đào tạo nghề chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tế, tại một số 

xã chưa được triển khai thực hiện tốt.   

 - Nguồn vốn đầu tư và huy động còn ít nên hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục 

vụ sản xuất nhiều lúc chưa đồng bộ. 

 3. Bài học kinh nghiệm 

 Một là, Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải luôn đảm bảo, tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước và huy 

động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới thị xã phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 

của các xã, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và kịp thời đề ra các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; Thường trực Ban Chỉ đạo 

phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với từng thành 

viên. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn phải xây dựng kế hoạch thống nhất quan 

điểm chỉ đạo, chi tiết có lộ trình, thời gian, giải pháp cụ thể phối hợp, hướng dẫn 

các xã tổ chức thực hiện. 

 Hai là, Phải quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đây là tiền đề, 

cốt lõi và định hướng trong tổ chức thực hiện; phải luôn luôn coi trọng, tôn trọng 

và thực hiện theo quy hoạch; tuy nhiên, công tác thực hiện, quản lý quy hoạch 

cũng phải sáng tạo, linh động. Từ thực tiễn ở cơ sở có những lĩnh vực cụ thể cần 

phải điều chỉnh; việc điều chỉnh quy hoạch được bàn bạc rất kỹ giữa các cấp, 

các ngành, phải lấy ý kiến từ nhân dân theo trình tự quy định. 

Ba là, Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết 

phục để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức rõ và thấy 

được tầm quan trọng để xây dựng nông thôn mới, đây là một chương trình mang 

tính tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Do đó đòi hỏi 

phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; từ đó hiểu 

rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân 

trong xây dựng nông thôn mới. Xóa bỏ tư tưởng trông chờ Nhà nước, cần có sự 

phân công đăng ký nhiệm vụ đối với từng tổ chức, từng ngành, tăng cường kiểm 

tra đôn đốc, đánh giá phân loại vào nội dung thi đua khen thưởng. 

Bốn là, Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải tập trung, quyết liệt; xác 

định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng thành các chương 

trình, kế hoạch, có lộ trình tổ chức thực hiện. Phải chủ động, nhạy bén, tranh thủ 

phát huy những thuận lợi đồng thời có các giải pháp để khắc phục kịp thời các 

khó khăn; dự báo tình hình sát thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp 

trong từng giai đoạn, từng năm.  

Tùy theo tình hình thực tế của từng xã để huy động các nguồn lực vừa 

đảm bảo được mục tiêu, vừa huy động được sức dân và nguồn lực khác của địa 
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phương. Đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, chủ động lồng 

ghép các chương trình, lựa chọn những dự án cần ưu tiên, phù hợp với điều kiện 

thực tế, nguồn kinh phí để thực hiện chương trình sẽ có tính thực tiễn và hiệu 

quả hơn, người dân thể hiện vai trò nhiều hơn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với 

phương châm “dễ làm trước khó làm sau” không nóng vội, nhưng không để mất 

cơ hội. 

Năm là, Có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp đối với 

các tổ chức, cá nhân, đơn vị có thành tích và đóng góp, đặc biệt là đối với những 

người dân tiêu biểu. 

 VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ 

NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020 

 1. Quan điểm 

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị 

và toàn xã hội; là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; là cơ sở để 

xây dựng thành phố Phú Thọ trong thời gian tới đảm bảo văn minh, giàu, đẹp. 

Thực hiện nông thôn mới theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí đạt, đảm bảo luôn phát triển, ổn định và bền vững.  

Phát triển nông thôn mới gắn triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp trên địa bàn với thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi 

giá trị với các nông sản có thế mạnh của thị xã, tạo ra bước phát triển sản xuất 

nông nghiệp theo hướng hàng hoá đạt năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, 

nâng cao thu nhập và đời sống người dân. 

Khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, khu, cụm công nghiệp sẵn có, 

giữ vững và phát triển các sản phẩm làng nghề của địa phương, tiếp tục đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ.  

 2. Mục tiêu 

 2.1. Mục tiêu chung  

 Tiếp tục xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại, đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ 

chức sản xuất hợp lý. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đi đôi với phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với xây dựng 

đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, trình độ dân 

trí ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính 

trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. 

 2.2. Mục tiêu cụ thể 

 Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn 05 xã. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn thị xã có 01 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Thanh Minh) 

 Huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển, tập trung đầu tư vào hạ 

tầng đô thị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và hạ tầng dịch vụ. Tiếp 

tục thực hiện các dự án trọng điểm nâng cấp thị xã thành thành phố. 
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Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng 

nông thôn mới, như: xây dựng nhãn hiệu bánh tai của làng nghề sản xuất bún 

bánh xã Hà Thạch, rau hữu cơ của hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ngân Hà 

xã Thanh Minh, gạo J02 của HTX nông nghiệp Hà Thạch… 

Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập vùng nông thôn của thị xã đạt trên 40 

triệu đồng/người/năm. 

 3. Nội dung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới 

 3.1. Về Quy hoạch 

 Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch theo Quyết định 

676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây 

dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2017-2020. Trong đó, 

quy hoạch cần quan tâm gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển công 

nghiệp dịch vụ và đưa nông sản chủ lực của thị xã trở thành sản phẩm đạt chuẩn 

OCOP trong tỉnh, trong nước. Trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch cần 

quan tâm đến yếu tố hài hòa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo đảm tính liên 

kết tỉnh và liên kết vùng. 

 3.2. Về hạ tầng kinh tế xã hội 

 3.2.1 Về Giao thông 

 Đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông nội thị và các địa phương lân cận 

theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó chú trọng tập trung ưu tiên đầu tư hệ 

thống giao thông kết nối đô thị và nông thôn đồng bộ, hiện đại; tập trung nâng 

cấp, hoàn thiện các tuyến đường, như: Quốc lộ 2D,  các tuyến đường giao thông 

kết nối khu vực nội thị, GTNT trên địa bàn các xã,... Thực hiện tốt việc quản lý, 

duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống giao thông theo phân cấp; hàng năm, có cân 

đối nguồn ngân sách bố trí kinh phí để thực hiện. Kết hợp thực hiện tốt các dự 

án giao thông trọng điểm của Tỉnh và Trung ương. 

 3.2.2. Về Thủy lợi 

 Tiếp tục rà soát, đầu tư xây dựng, cải tạo hoàn thiện hệ thống công trình 

thủy lợi hợp lý, kịp thời việc ứng phó tình hình biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu 

cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa. Tổ chức quản lý, khai thác 

tốt các công trình thủy lợi đã được đầu tư. 

 3.2.3. Về Điện 

 Duy trì 100% các xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng nguồn điện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sử dụng điện hiện nay 

của người dân, không để tình trạng thiết bị điện cũng như chất lượng nguồn điện 

kém, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. 

 3.2.4. Về Trường học 

Tập trung ưu tiên huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp hệ thống các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa 

bàn các xã, đảm bảo đạt và duy trì đạt chuẩn quốc gia theo tỷ lệ quy định. Xây 

dựng đội ngũ nhà giáo đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

giáo dục, giữ gìn nề nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, 

ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.  
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 3.2.5. Về Cơ sở vật chất văn hóa 

 Tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư đạt chuẩn theo 

quy định. Giao nhiệm vụ các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị  

xã, phường tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - 

thể thao; trang bị thêm thiết bị cần thiết, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở 

vật chất được đầu tư... thu hút được người dân đến sử dụng. 

 Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

quản lý, kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ phụ trách phong trào ở cơ sở; duy trì và 

phát triển tốt các loại hình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, làm phong phú 

thêm đời sống tinh thần người dân. 

 3.2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

 Rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp với tốc độ phát triển của Thị xã; tiếp 

tục đổi mới mô hình đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn 

theo Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT, ngày 23/01/2014 của Bộ Công 

thương về phát triển và quản lý chợ. Tiếp tục thu hút đầu tư cơ sở vật chất các 

chợ trên địa bàn thị xã, đáp ứng với chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu kinh 

doanh của các hộ tiểu thương, đảm bảo văn minh đô thị, văn minh thương mại. 

 3.2.7. Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nâng 

cấp, duy tu, bảo trì các công trình thông tin và truyền thông (Bưu điện văn hóa 

xã, các tuyến cáp viễn thông, trạm BTS, hệ thống phát thanh và truyền thanh cơ 

sở) đảm bảo nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ. 

 Tiếp tục đảm bảo hoạt động tốt hệ thống loa tiếp âm không dây đến 100% 

địa bàn khu dân cư. Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, điều hành trong các hoạt động hành chính, công vụ, nâng cao 

hiệu quả quản lý Nhà nước. 

 3.2.8. Nhà ở dân cư 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các nguồn lực từ xã hội hóa để tập trung 

hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, chỉnh 

trang nhà ở, cải tạo ao, vườn, sân, ngõ xóm đảm bảo tỷ lệ số nhà ở đạt tiêu 

chuẩn theo quy định. 

 3.3. Về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất 

 3.3.1. Về Thu nhập 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp theo hướng 

liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo 

nâng cao thu nhập bình quân đầu người tại các xã phấn đấu đạt chuẩn theo quy 

định. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông 

thôn đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. 

 3.3.2. Về Hộ nghèo 

Tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020; tạo điều kiện và hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trực tiếp tham gia các chương trình phát triển kinh 

tế, hỗ trợ học nghề kết hợp với việc làm cho người nghèo, cận nghèo để thoát 
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nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của 

người dân. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của khu vực nông 

thôn giảm hàng năm đạt mức 0,5%. 

 3.3.3. Về Lao động có việc làm 

 Thực hiện tốt các chính sách về việc làm đối với lao động trong độ tuổi, 

tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, Cụm 

công nghiệp Thanh Minh và các doanh nghiệp trên các lĩnh vực khác trên địa 

bàn nông thôn để tạo việc làm cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục quan tâm công tác tư vấn học nghề và 

việc làm; đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông 

thôn để thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động có hiệu quả. Duy trì và có những 

giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm trên dân số trong độ tuổi 

lao động đến năm 2020 đạt từ 95% trở lên. Xây dựng chính sách hỗ trợ cho 

người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn vay đi xuất 

khẩu lao động. 

 3.3.4. Về tổ chức sản xuất:  

Phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh 

tế, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, thương mại, gắn với phát triển các làng 

nghề, sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao có giá trị kinh tế cao… xác định 

đây là mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong phát triển kinh tế. Đẩy 

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển 

theo hướng sản xuất hàng hoá, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao; sản 

xuất sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm và 

có sự tham gia của nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp (Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã) và các hộ dân. 

 3.4. Về Nâng cao chất lượng về văn hóa, xã hội và môi trường 

 3.4.1. Về Giáo dục và đào tạo 

 Tiếp tục duy trì thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù 

chữ và phổ cập giáo dục các bậc học theo quy định. Duy trì và nâng cao tỷ lệ 

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ 

túc, học nghề đạt từ 95% trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 45% trở lên. 

 3.4.2. Về Y tế 

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân 

tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90%; duy 

trì và nâng cấp các trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng khám, 

điều trị bệnh và phục vụ y tế ở cơ sở, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng thể 

thấp còi (chiều cao theo tuổi) tại 5 xã đạt ở mức dưới 7%. 

   3.4.3. Về Văn hóa 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối 

hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Chương trình xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-



35 

 

NQ/Th.U, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây 

dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã. 

Tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia 

xây dựng đời sống văn hóa, thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải 

trí của người dân khu vực nông thôn; nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về 

phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương; tổ chức triển 

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

đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. 

 3.4.4. Về Môi trường và an toàn thực phẩm 

Phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia 

đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ hộ chăn nuôi thực hiện xây dựng chuồng trại hợp vệ 

sinh và có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt theo quy định. Đồng thời 

tăng tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn các xã 

tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; duy trì và nâng cao tỷ lệ 

hộ có nhà tiêu, nhà tắm; bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 

đạt 100%. 

Tiếp tục nhân rộng mô hình “5 không, 3 sạch” và phát triển mới nhiều 

tuyến đường hoa; 100% xã duy trì và phát triển mới trên các tuyến đường chính 

đều có hoa và là tuyến đường đẹp, đặc biệt là xã Thanh Minh dự kiến xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

tại các xã; tổ chức nhiều biện pháp và có hiệu quả việc thu gom, xử lý vỏ, bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. 

 3.5. Về hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh 

 3.5.1. Về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:  

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vững mạnh 

đi đôi với tăng cường sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng sự điều 

hành của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể bằng các 

chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ 

kinh tế, chính trị tại địa phương. Đặc biệt là giữ vững và nâng chất các tiêu chí 

thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục tăng cường tính công khai, minh bạch đi đôi với công tác cải 

cách thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

người dân đúng quy định pháp luật. 

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn về 

chuyên môn và lý luận chính trị, trong đó: các chức danh cán bộ chủ chốt có ít 

nhất 01 nữ và 100% có trình độ từ đại học trở lên. Xây dựng tổ chức cơ sở 

Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở 100% đạt vững mạnh, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thực hiện tốt các chỉ tiêu của tiêu chí; hàng năm có 100% xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định. 
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 3.5.2. Về Quốc phòng và An ninh 

 Hàng năm, 100% xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 

phương và được công nhận “An toàn về ANTT”.  

4.  Giải pháp thực hiện. 

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn 

mới tới cấp uỷ, chính quyền và người dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây 

dựng nông thôn mới, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò 

chủ thể của người dân trong phong trào. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tạo sức mạnh tổng 

hợp của toàn xã hội; quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức các cấp, nhất là đội 

ngũ cán bộ, công chức xã, nơi trực tiếp xây dựng nông thôn mới. 

Các xã định kỳ có sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình làm tốt, cách 

làm mới có hiệu quả, phổ biến, nhân ra diện rộng. Có khen thưởng kịp thời đối 

với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời, phê bình, kỷ luật nghiêm các 

tập thể, cá nhân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tích cực trong thực hiện. 

4.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và 

chính quyền từ thị xã đến xã 

Các thành viên Ban chỉ đạo Thị xã, các phòng, ngành, các đoàn thể có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, tăng cường đi cơ 

sở để tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo việc thực hiện. Đặc biệt tiếp tục tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho xã Thanh Minh triển khai thực hiện 

đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

 4.3. Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập 

cho người dân 

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất như: hỗ trợ 

nông dân vay vốn, đầu tư cơ giới hoá, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi. 

Tăng cường quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, phối hợp với các 

viện, trường, các chuyên gia để đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật 

cho nông dân, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường… cho hộ gia đình và 

doanh nghiệp tại địa phương phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết 

với các hộ nông dân trong tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

có hiệu quả kinh tế cao. 

4.4. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội; tăng cường 

đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong 

sạch vững mạnh 

Thực hiện xã hội hoá mạnh mẽ các hoạt động văn hoá - xã hội, góp phần 

nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân, hình thành nếp sống văn 

hoá, văn minh ở cộng đồng dân cư. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản 

xuất. Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê, 

các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết với nông thôn, khai thác các nguồn 
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thu tại địa phương “huy động sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng. Bên cạnh, lồng ghép các 

Chương trình, dự án như nước sạch nông thôn, nâng cấp hệ thống điện nông 

thôn… 

4.5. Xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, lâu 

dài của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã; vì vậy, không dừng lại ở hiện 

tại mà tiếp tục xây dựng kế hoạch bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng văn minh đô thị, tạo tiền đề 

vững chắc xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trong thời gian tới. 

 Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định 676/QĐ-TTg 

ngày 18/5/2017 về phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô 

thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo 

ra bước phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng xã Thanh Minh trở 

thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

 Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quá trình đô thị, phát 

triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp sạch kết 

hợp du lịch sinh thái, củng cố quan hệ sản xuất theo hướng hình thành các HTX, 

Tổ hợp tác kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp. 

 Đầu tư nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa đồng bộ, xây dựng đời 

sống văn hóa nông thôn mới; phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao 

cơ sở; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền 

thống. Nâng cao chất lượng và tỷ lệ khu dân cư, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn 

hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Nâng cao cơ sở vật chất trường học nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng 

chất lượng công tác dạy và học ở các cấp. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). Tăng 

cường công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã. Tiếp tục hoàn 

thiện và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trạm y tế, đẩy mạnh và nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

 Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải 

thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất. Xây dựng và nhân rộng 

các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong phân loại, thu gom, xử lý rác 

thải, nước thải từ hộ gia đình, hàng rào cây xanh, mô hình xã “Xanh - sạch - đẹp”. 

 Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định 

của Bộ Nội vụ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và 

năng lực cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Định 

kỳ tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch 

vụ công và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. 
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 Xây dựng nội quy, quy ước khu dân cư về trật tự, an ninh, phòng, chống 

các tệ nạn xã hội, tổ chức các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã 

hội ở thôn, xóm. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

5.1. Đối với Trung ương  

Có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới như: 

đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; bố trí nguồn vốn Nhà nước để 

thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn. 

Đề nghị trích vốn dự phòng 10% của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các tỉnh để triển khai thực hiện 

các mô hình điểm về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.  

5.2. Đối với tỉnh Phú Thọ 

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện các dự 

án theo Đề án thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; hỗ trợ kinh phí đầu tư 

kết cấu hạ tầng nông thôn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây 

dựng nông thôn mới. 

 Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của thị xã Phú Thọ, UBND thị xã Phú 

Thọ kính đề nghị UBND tỉnh thẩm tra, xem xét trình Trung ương thẩm định, xét 

công nhận Thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2018./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- VPĐP NTM Tỉnh; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Các thành viên BCĐ XD NTM thị xã; 

- UBMTTQ TX và các tổ chức đoàn thể CT-XH; 

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT(K-     b). 
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