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BÁO CÁO 

Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí  

nông thôn mới nâng cao xã Hoài Hải, đến tháng 9/2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, 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; 

Căn cứ Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Văn bản số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây 

dựng nông thôn mới trong năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc Ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021; 

 Căn cứ các Hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan Trung ương, tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; 

 Xét đề nghị của UBND xã Hoài Hải tại Tờ trình số 2793/TTr-UBND ngày 

03/10/2021 về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Hoài Hải đạt các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2021; 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hoài Hải, UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo kết 

quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hoài 

Hải đến tháng 9/2021, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thẩm tra 

Thời gian tổ chức thẩm tra từ ngày 03/10/2021 đến ngày 12/10/2021. 
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1. Về hồ sơ 

 Xã Hoài Hải đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg. Hồ sơ gồm có: 

- Tờ trình số 2793/TTr-UBND ngày 03/10/2021 về việc thẩm tra, đề nghị xét 

công nhận xã Hoài Hải đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 

2021; 

- Báo cáo số 1514/BC-UBND ngày 05/8/2021 của UBND xã Hoài Hải về kết 

quả thực hiện các tiêu chí xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 

trên địa bàn xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn; 

- Báo cáo số 1515/BC-UBND ngày 12/8/2021 của UBND xã Hoài Hải về tổng 

hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 

2021 của xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; 

- Biên bản cuộc họp ngày 12/8/2021 của xã Hoài Hải về Họp đề nghị xét công 

nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; 

- Báo cáo số 1709/BC-UBND ngày 15/8/2021 của UBND xã Hoài Hải về tình 

hình huy động các nguồn lực, nợ xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hoài Hải, 

thị xã Hoài Nhơn; 

- Tổng hợp hình ảnh, các văn bản chứng minh kết quả công nhận đạt tiêu chí nông 

thôn mới. 

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí 

Tổng số tiêu chí sau khi thẩm tra, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

theo quy định là 13/13 tiêu chí, đạt 100%, cụ thể: 

 2.1. Tiêu chí số 1 về Giao thông 

a. Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 1.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện (thị xã) 

được nhựa hoá hoặc bê tông hoá: Đạt 100% đường xã đạt tối thiểu đường cấp VI đồng 

bằng (theo TCVN 4054-2005). 

Chỉ tiêu 1.2. Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng đảm bảo ô tô đi 

lại thuận tiện quanh năm: Đạt 100% (trong đó 70% được cứng hoá và đường loại B). 

Chỉ tiêu 1.3. Đường ngõ xóm, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Đạt 

100% (trong đó 70% được cứng hoá và đạt đường loại C). 

Chỉ tiêu 1.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá 

thuận tiện quanh năm: Đạt 100% (trong đó 70% được cứng hoá và đạt đường loại B 

hoặc loại C). 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí 
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Chỉ tiêu 1.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện (thị xã) 

được nhựa hoá hoặc bê tông hoá: Đạt 100% đường xã đạt tối thiểu đường cấp VI 

đồng bằng (theo TCVN 4054:2005). 

- Tổng số Km đường trên địa bàn 6,5 km (có 06 tuyến), năm 2018 đã đạt chuẩn 

theo yêu cầu của tiêu chí giao thông về xã nông thôn mới là 6,5km. 

- Từ cuối năm 2018 đến 2021 vận dụng cơ chế đầu tư đặc thù bằng nhiều 

nguồn vốn khác nhau và chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng của tỉnh và Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn). UBND xã Hoài 

Hải đã đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm 04 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 

3,721km tạo bước đột phá, từng bước mở rộng không gian phát triển xã Hoài Hải 

theo hướng đô thị hoá, cụ thể như sau: 

- Cuối năm 2018, UBND xã đã nâng cấp, mở rộng và thảm bê tông nhựa tuyến 

từ Bưu điện đến trường Mẫu giáo thôn Diêu Quang 2,051km; chiều dày H= 5cm, 

đạt đường cấp V theo TCVN 4054:2005, bề rộng mặt đường 5,5m, sơn vạch kẻ 

đường màu vàng; nâng cấp, mở rộng và hệ thống thoát nước tuyến từ Bưu điện đến 

giáp ngã 3 rừng dương, với chiều dài 1,55km.  

- Năm 2020, UBND xã nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến đường từ Bưu 

điện đến Kè Kim Giao Bắc với chiều dài 1,67km;  

- Năm 2021, xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn hoa trên trục đường chính từ Cầu 

Hoài Hải đến giáp ngã ba rừng dương; mở rộng, nâng cấp và hệ thống thoát nước 

tuyến đường từ Bưu điện đến giáp ngã ba rừng dường chiều dài 1,55km. Đã đầu tư 

hệ thống đèn chiếu sáng trên tất cả các trục đường sau khi hoàn thiện với tổng chiều 

dài 20,87km. 

 - Kết quả đến 30/6/2021, đã bê tông hóa 6,5km/6,5km đạt tối thiểu đường cấp 

VI theo TCVN 4054:2005, tỷ lệ 100%. 

Chỉ tiêu 1.2. Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng đảm bảo ô tô 

đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt 100% (trong đó 70% được cứng hoá và đường 

loại B) 

- Tổng số Km đường trục thôn và đường liên thôn trên địa bàn 6,06 km (38 

tuyến đường), năm 2018 đã cứng hoá, bê tông hoá đảm bảo ô tô đi lại quanh năm và 

đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

- Từ năm 2018 đến năm 2021 UBND xã Hoài Hải đã vận dụng nhiều chính 

sách hỗ trợ đầu tư của các ngành, cách cấp; trong đó có chính sách hỗ trợ xi măng 

để đầu tư xây dựng đường GTNT nên các tuyến đường UBND xã Hoài Hải đã tiếp 

tục đầu tư xây dựng trục thôn và đường liên thôn tổng cộng 19 tuyến đường với bề 

rộng mặt đường đạt chuẩn loại B (Bm=3m) với tổng chiều dài 3,152 km. Tính đến 

thời điểm 30/6/2021, đã bê tông hóa 6,06 km, đạt tỷ lệ 100% được cứng hóa và 

đường loại B) 
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Chỉ tiêu 1.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Đạt 100% 

(trong đó 70% được cứng hoá và đạt đường loại C): 

- Tổng số Km đường ngõ xóm, xóm sạch trên địa bàn 10,608km, năm 2018 đã 

cứng hoá, bê tông hoá đảm không lầy lội vào mùa mưa và đạt chuẩn xã nông thôn 

mới. 

- Từ năm 2018 đến năm 2021 UBND xã Hoài Hải đã tiếp tục vận dụng nhiều 

chính sách hỗ trợ đầu tư của các ngành, cách cấp; trong đó có chính sách hỗ trợ xi 

măng để tiếp tục bê tông hoá GTNT các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã để 

đảm bảo việc đi lại thuật lợi quanh năm. Nhất là vào mùa mưa lũ giao thông luôn 

được thông suốt và không lầy lội. Tính đến thời điểm 30/6/2020, đã bê tông hóa 

10,608 km đường ngõ, xóm, đạt tỷ lệ 100% được cứng hóa và đạt đường loại C, B. 

Chỉ tiêu 1.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá 

thuận tiện quanh năm: Đạt 100% (trong đó 70% được cứng hoá và đạt đường loại 

B hoặc loại C): 

 Tổng số Km đường trục chính nội đồng trên địa bàn xã 0,360 km. Từ năm 

2018 đến năm 2021 UBND xã Hoài Hải đã áp dụng cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng để đầu 

tư xây dựng tuyến đường đạt chuẩn loại B (Bm=3m) đảm bảo việc đi lại và vận chuyển 

hàng hoá thuận lợi quanh năm, đạt tỷ lệ 100% được cứng hóa và đạt đường loại B). 

 c. Đánh giá tiêu chí số 1 – Giao thông: Đạt. 

2.2. Tiêu chí số 2 về Thủy lợi 

a. Yêu cầu của tiêu chí 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt từ 85% 

trở lên (≥85%) 

b. Kết quả thực hiện: 

Trên địa bàn xã Hoài Hải hoạt động sản xuất nông nghiệp chính là nuôi trồng 

thủy sản (nuôi tôm).  

Năm 2018 đưa vào vận hành công trình Trạm bơm nước mặn Hoài Hải, với 

công suất thiết kế 920m3/giờ, thời gian khai thác 20giờ/ngày (tương đương 

18.400m3/ngày đêm) và hệ thống ống cấp nước dài trên 5km. Tổng kinh phí xây 

dựng 24.816.434.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ tám trăm mười sáu triệu bốn trăm ba 

mươi bốn nghìn đồng), phục vụ nuôi trồng thủy sản của 2 xã Hoài Hải và Hoài Mỹ, 

đáp ứng 90% nhu cầu sản xuất của nông dân. Hiện tại công trình đang giao cho HTX 

Tổng hợp Hoài Hải quản lý khai thác, sử dụng cung cấp nước mặn cho nuôi tôm 

vùng đầm xã Hoài Hải - Hoài Mỹ để chủ động cấp nước trong từng vụ nuôi theo lịch 

thời vụ của cấp có thẩm quyền. 

Diện tích nuôi trồng trên địa bàn xã Hoài Hải năm 2020-2021: 19,03 ha; năm 

2021, 19,03ha/19,03 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước chủ 

động, đạt tỷ lệ 100%. Công trình cấp nước từ trạm bơm nước mặn Hoài Hải và hệ 
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thống giếng khoan (trong đó diện tích sử dụng nước từ giếng khoan năm 2021 là 

2,27 ha). 

c. Đánh giá tiêu chí số 2 – Thủy lợi: Đạt. 

2.3. Tiêu chí 3 về Trường học 

a. Yêu cầu của tiêu chí 

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở có 

cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí 

- UBND xã phối hợp với ngành giáo dục thực hiện xây dựng cơ sở trường 

học các cấp đạt chuẩn theo quy định, hàng năm đầu tư nâng cấp hệ thống các công 

trình như: tường rào, cổng ngõ, công trình vệ sinh, nâng cấp hệ thống phòng học... 

để phục vụ tốt công tác dạy và học, đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trong xã. Đến 

năm 2018, xã Hoài Hải có 03 trường đạt chuẩn Quốc gia (01 trường THCS đạt 

chuẩn lần 1, 01 trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 1 và 01 trường mầm non đạt 

chuẩn mức độ 1). 

- Trên địa bàn xã Hoài Hải, hiện nay có 3 trường học, gồm: 01 Trường Mầm 

non, 01 Trường Tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở. Có 3/3 đơn vị trường học, cơ 

sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100%. Cụ thể như sau: 

+ Trường Mầm non xã Hoài Hải: Có 03 điểm (trong đó, 01 điểm chính với 

diện tích 2.551,7 m2 và 01 điểm lẻ tại thôn Kim Giao Thiện có diện tích 621,25m2 

và 01 điểm lẻ tại thôn Diêu Quang có diện tích 489,4m2), các điểm trường cơ bản 

thuận lợi cho trẻ em đến trường, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh môi 

trường, nhà trường tổ chức bán trú cho học sinh 100%; cơ sở vật chất của trường 

đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1 theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 

của UBND tỉnh Bình Định. Năm học 2020-2021, tổng số lớp: 6; công lập: 6; bán 

trú: 6; lớp ghép: 2; Tổng số trẻ: 177; trẻ mẫu giáo: 177 (tỉ lệ 100 %); trẻ mẫu giáo 5 

tuổi: 46 (tỉ lệ 26%); Tổng số giáo viên: 12, không tăng không giảm giáo viên so với 

năm học trước (Trong đó, số giáo viên đạt chuẩn đào tạo: 01, tỉ lệ: 8,33%; giáo viên 

trên chuẩn 11, tỉ lệ 91,67%). Tỉ lệ giáo viên/lớp: 2gv/lớp; Tổng số phòng học: 6 

phòng (trong đó, phòng học kiên cố: 6, tỉ lệ: 100%). 

+ Trường Tiểu học Hoài Hải là trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia 

theo Quyết định số 4786/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định: Có 

01 điểm chính nằm trên địa bàn thôn Kim Giao Trung có diện tích 7.934,2m2. Năm 

2017 được sự đầu tư của tỉnh, huyện (nay là thị xã) xây dựng mới kiên cố hai tầng, 

với 12 phòng học, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức hoạt động 

giáo dục; có cổng trường, biển tên trường, tường xây hàng rào bao quanh khuôn viên 

trường và 01 điểm lẻ nằm trên địa bàn thôn Kim Giao Nam Diện tích hiện trạng sau 

hoán đổi là 4.210,9m2. Năm 2018, trường Tiểu học đã được khởi công xây dựng mới 

10 phòng học hai tầng theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2020-
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2021, trường có tổng số 610 học sinh/tổng số 18 lớp; sĩ số bình quân/lớp 33,9. Trường 

có phòng thư viện đạt chuẩn Thư viện tiên tiến theo Quyết định số 4235/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có phòng lưu trữ sách và các 

loại hồ sơ; phòng đọc cho học sinh; có thư viện xanh ngoài trời cho học sinh đọc sách, 

có đầy đủ trang thiết bị dạy và học. 

+ Trường Trung học cơ sở được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia 

theo Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định. 

Điểm trường đóng tại thôn Kim Giao Thiện, có diện tích hiện trạng sau quy hoạch 

là 9.100m2. Khuôn viên nhà trường có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu 

vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để 

đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. Trường có 16 phòng 

học, 04 phòng bộ môn, khu hiệu bộ 8 phòng. Năm học 2020-2021 trường có 495 học 

sinh chia thành 15 lớp. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều 

lệ trường Trung học cơ sở. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm: Khu 

phòng học, phòng bộ môn; khu phục vụ học tập, khu văn phòng, khu sân chơi, khu 

vệ sinh, khu để xe giáo viên và học sinh đảm bảo; có đủ nước sạch cho các hoạt động 

dạy học.  

- Kinh phí đã thực hiện: 30.626,647 triệu đồng  

Trong đó : 

+ Vốn TW, vốn tỉnh:    30.000 triệu đồng  

+ Vốn huyện :                      200 triệu đồng 

+ Vốn xã:      426,647 triệu đồng 

 c. Đánh giá tiêu chí số 3 – trường học: Đạt. 

2.4. Tiêu chí 4 về Tổ chức sản xuất 

a. Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 4.1. Xã thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất 

hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Yêu cầu: 

- Kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã được triển khai thực 

hiện hiệu quả; 

- Thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt 

được mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm của huyện, xã đề ra. 

Chỉ tiêu 4.2. Xã có ít nhất 01 hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã năm 

2012 có hiệu quả và được nhân rộng; 

Chỉ tiêu 4.3. Tỷ lệ mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với 

sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của địa phương 

(≥80%). 
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Chỉ tiêu 4.4. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ 

lực (≥80%). 

Chỉ tiêu 4.5. Xã có ít nhất 01 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. 

b. Kết quả thực hiệu tiêu chí:  

- Xã Hoài Hải có đặc thù xã ven biển, phần lớn người dân tham gia sản xuất 

chủ yếu trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua,  Đảng 

ủy, UBND xã chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với tinh thần “Tiếp tục 

đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong 

tình hình mới”. Khuyến khích người nuôi trồng thủy sản chủ động, đầu tư xây dựng 

các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường bền vững như 

nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đảm bảo vệ sinh thý y, bảo vệ môi trường và an 

toàn thực phẩm. Bên cạnh đánh bắt nuôi trồng thủy sản, trên địa bàn xã có một phần 

diện tích đất nông nghiệp chủ yếu là đất cát mặn, mặt nước lợ, không thuận lợi cho 

sản xuất nông nghiệp. Cấp ủy chính quyền trong những năm qua đã nỗ lực tập trung 

hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển 

các mô hình kinh tế vườn đồi; chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp; đầu tư 

thâm canh, mở rộng diện tích cây ăn quả. Đồng thời, hỗ trợ các hộ phát triển sản 

xuất theo phương án tái đầu tư, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn 

vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa 

học kỹ thuật cho nhân dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến 

có hiệu quả; quyết liệt phá bỏ cây lâm nghiệp trồng trên đất nông nghiệp, đẩy mạnh 

thực hiện trồng rừng gỗ lớn. 

Chỉ tiêu 4.1. Xã thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất 

hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện quy hoạch sản xuất giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 1742/QĐ-

UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã nông 

thôn mới xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 

11766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND 

thị xã Hoài Nhơn) về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện 

Hoài Nhơn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 

2016-2020. Do tính chất đặc thù xã Hoài Hải là một xã ven biển, địa hình, đất đai 

không thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất cát mặn, mặt nước lợ, 

UBND xã Hoài Hải đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/03/2019 về 

việc triển khai thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế theo hướng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tăng thu nhập cho người dân. 

Duy trì và phát triển nghề chế biến và xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống 

thông qua Hợp tác xã Nước mắm Hoài Hải. 
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Năm 2016, UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) phê 

duyệt dự án Quy hoạch, cải tạo vùng nuôi tôm xã Hoài Hải tại Quyết định số 

6401/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. UBND xã đã triển khai thực hiện quy hoạch, cải 

tạo vùng nuôi tôm xã Hoài Hải. Hiện nay, vùng nuôi tôm đã được đầu tư cải tạo, có 

ao lắng xử lý nước cấp, ao nuôi, bể chứa chất thải, hệ thống kênh mương, cống cấp 

thoát nước hoàn chỉnh nhằm xử lý chất thải, nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, hạn chế dịch bệnh. Cụ thể: cuối năm 2018, sau khi về đích nông thôn mới, 

UBND xã đã tiến hành đầu tư nạo vét, thi công xử lý môi trường trong hoạt động 

nuôi trồng thủy sản với kinh phí đầu tư trên 530 triệu đồng. Nhờ đó, hoạt động nuôi 

trồng thủy sản tại vùng nuôi tôm tăng trưởng khá ổn định. 

Hàng năm,UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội của xã gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực của xã, thực hiện các quy 

hoạch được phê duyệt, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hoài Nhơn (nay 

là thị xã Hoài Nhơn) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đạt 

được mục tiêu, chỉ tiêu thị xã, xã đề ra. Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, 

tình hình thời tiết nắng hạn, mưa lũ diễn biến bất thường, đại dịch Covid-19 xảy ra 

từ đầu năm đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc,... đã ảnh hưởng đến các mặt của đời 

sống xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành 

các bộ phận chuyên môn, các thôn và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh cơ bản đạt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra. 

Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ: 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp - làng nghề trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch 

Covid-19; cùng với sự nỗ lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh như chế biến nước 

mắm, vi cước cá, sản xuất đá lạnh và một số cơ sở gia công may mặc,... tình hình 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã từng bước ổn định và phát triển khá. Tổng giá 

giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 51,2 tỷ đồng1 đạt 100,39% so với 

nghị quyết. 

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là ngành giải trí, vận tải bị ảnh hưởng do 

thực hiện giãn cách xã hội. Tập trung chỉ đạo, điều hành các mặt hàng thiết yếu được 

cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. 

Tổng giá trị thương mại và dịch vụ ước thực hiện 48 tỷ đồng2 đạt 96% so với nghị 

quyết 

Về Sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp: 

 
1 Toàn xã có 54 cơ sở hoạt động chế biến nước mắm; 07 cơ sở may gia công; 05 cơ sở vá lưới và 145 hộ 

kinh doanh cá thể. 
2 Toàn xã có 255 cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ tăng 31 cơ sở so với 2019. 
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  Khai thác, đánh bắt: Toàn xã hiện có 171 tàu (trong đó, có 14 tàu dưới 15m và 

157 tàu từ 15m trở lên), giảm 13 tàu so với năm 20193, công suất 97.171CV so với 

cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt ước đạt 6.370 tấn, đạt 98% so 

với Nghị quyết, tăng 1.353 tấn so với cùng kỳ (trong đó, cá ngừ đại dương ước đạt 

980 tấn).  

Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác 

hải sản trên các vùng biển xa, từ đầu năm đến nay, đã phối hợp giải ngân với số tiền 

trên 23 tỷ đồng. Toàn xã có 56 Tổ, đội đoàn kết, với 165 tàu tham gia. Trong năm, 

có 01 tàu đánh bắt xa bờ bị cảnh báo, không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài 

bị bắt giữ. 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 

 Phối hợp Chi cục Thủy sản, Viện khoa học và Công nghệ khai thác Thủy sản 

tổ chức đào tạo bồi dưỡng, cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng và thợ máy tàu 

cá  cho 56 học viên.  

 Nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng là 21,4ha, 

giảm 04ha so với năm 2019; diện tích nuôi cua thương phẩm và cá các loại là 10,4ha. 

Tổng sản lượng thu hoạch đạt 418,4 tấn, đạt 95,09% so với Nghị quyết, năng suất 

bình quân đạt 13,14 tấn/ha, giảm 1,42 tấn so với năm 2019.  

 Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát; hiện nay, đàn 

bò toàn xã có 54 con, giảm 04 con so với cùng kỳ, tiêm phòng lỡ mồm long móng 

cho 48 con, đạt 88,8%; tổng đàn heo có 93 con, tăng 13 con so với cùng kỳ, đã tiêm 

phòng cho 78 con, đạt 83,87%; đàn gà có 500 con, đã phun thuốc sát trùng cho các 

hộ chăn nuôi và khu vực chợ. 

 Qua nhiều năm triển khai thực hiện theo quy hoạch, tập trung phát triển sản 

xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xã Hoài Hải đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của Hoài Hải theo hướng nâng cao giá trị, bền vững. Tăng 

trưởng bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 là 25%/năm, 

Trong đó: Thủy sản 44,41%, trồng trọt 9%, chăn nuôi 17%, lâm nghiệp 29,59% so 

với năm 2017. 

Chỉ tiêu 4.2. Xã có ít nhất 01 hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 

2012 có hiệu quả và được nhân rộng 

 Hoài Hải có 02 Hợp tác xã được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định 

của Luật HTX năm 2012: Hợp tác xã Tổng hợp Hoài Hải và Hợp tác xã Nước mắm 

Hoài Hải. Trong đó:  

Hợp tác xã Tổng hợp Hoài Hải thành lập năm 2018, hoạt động sản xuất kinh 

doanh bao gồm các dịch vụ: phục vụ cấp nước nuôi trồng thủy sản, thu gom rác thải 

 
 3 01 tàu bị cháy, 03 tàu bị chìm và 11 tàu chuyển nhượng. 
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sinh hoạt... giải quyết việc làm cho 12 lao động thường xuyên, quản lý và vận hành 

trạm bơm nước mặn cung cấp nước cho gần 50ha diện tích nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn xã Hoài Hải và Hoài Mỹ. Thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

xã, vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của thị xã. Doanh thu hoạt động sản 

xuất kinh doanh của HTX năm 2019 là 253.594.907 đồng, lợi nhuận sau thuế 

6.187.582 đồng; Năm 2020, Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX là 

389.147.282 đồng, lợi nhuận sau thuế 4.351.976 đồng (kèm theo báo cáo tài chính 

HTX năm 2019 và 2020).  

Hợp tác xã Nước mắm Hoài Hải chế biến và tiêu thụ nước mắm truyền thống 

Hoài Hải thành lập năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các dịch vụ 

chính như: thu mua thủy hải sản, chế biến, tiêu thụ nước mắm, cung cấp ngư lưới 

cụ, các dịch vụ phục vụ hậu cần nghề cá... giải quyết việc làm cho 12 thành viên và 

một số lao động nhàn rỗi trên địa bàn xã. Từng bước xây dựng thương hiệu nước 

mắm truyền thống, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, sản xuất tập trung thay thế sản xuất nước mắm theo quy 

mô hộ gia đình.  

  Chỉ tiêu 4.3. Tỷ lệ mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa 

đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của địa 

phương từ 80% trở lên. 

Hoài Hải là xã ven biển, hoạt động sản xuất chính là đánh bắt, nuôi trồng thủy 

sản, ngành nghề chủ lực xã tập trung phát triển là các sản phẩm mang lại giá trị kinh 

tế cao: nước mắm, cá ngừ đại dương, tôm nuôi. Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chú 

trọng phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển các sản phẩm chủ 

lực của xã, tạo mối liên kết chặt chẽ và ổn định trong sản xuất cho các hộ dân trên 

địa bàn. Đến nay, xã đã triển khai thực hiện các mô hình liên kết cho các sản phẩm 

chủ lực như: 

+ Mô hình đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản: Tổng số tàu 

thuyền đến ngày 30/6/2021 là 169 tàu, tổng công suất 108.120CV (so với năm 2018 

giảm 23 tàu, tăng 40.221CV). Thành lập 56 tổ đội đoàn kết với 169 thuyền, đạt 

100%. Tổng sản lượng khai thác các loại hải sản năm 2020, đạt 105,76% kế hoạch; 

sản lượng khai thác 06 tháng đầu năm 2021 ước đạt 50,24%; thực hiện Quyết định 

số 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt vùng biển 

khơi, từ năm 2013 đến nay trên địa bàn đã hỗ trợ trên 12.894.812.333 đồng; hỗ trợ 

đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ trên 7 tỷ đồng; Nghị định 47/2017 

của Chính phủ đến nay trên địa bàn xã đã hỗ trợ cho 04 tàu với số tiền 3,5 tỷ đồng;  

+ Mô hình liên kết sản xuất trong nuôi tôm: Tham gia mô hình liên kết gồm 

Hợp tác xã tổng hợp Hoài Hải là đơn vị chủ trì, liên kết với Hội Nông dân xã Hoài 

Hải và nhóm hộ nuôi tôm cộng đồng Hoài Hải gồm 46 thành viên. Duy trì và hoạt 

động ổn định, hiệu quả góp phần làm tăng giá trị ngành nông nghiệp của xã trong 

thời gian vừa qua. 
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+ Mô hình liên kết trong sản xuất nước mắm truyền thống: Tham gia mô hình 

liên kết có Hợp tác xã nước mắm truyền thống Hoài Hải (với 12 hộ thành viên) chủ 

trì, liên kết với Hợp tác xã tổng hợp Hoài Hải và 42 hộ gia đình trên địa bàn xã tham 

gia thực hiện. Mô hình đang được triển khai thực hiện để phát triển sản phẩm truyền 

thống của xã. UBND xã chỉ đạo Hợp tác xã sản xuất Nước mắm truyền thống Hoài 

Hải (mới thành lập) khẩn trương đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể và chứng nhận 

cơ sở sản xuất an toàn thực phẩm để mở rộng thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực này. 

 Chỉ tiêu 4.4. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng 

chủ lực từ 80% trở lên. 

Ngành nghề chủ lực của xã Hoài Hải là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, ngư dân 

và người nuôi tôm luôn chủ động mua sắm các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu 

cầu đánh bắt và nuôi trồng đạt năng suất, hiệu quả như trang bị các thiết bị máy quét, 

dò tự động, định vị, nhắn tin theo đúng quy định của ngành thủy sản và trang bị các 

thiết bị giám sát chất lượng nước trong quy trình nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh 

khuyến khích mô hình nuôi tôm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực 

phẩm. 

Chỉ tiêu 4.5. Xã có ít nhất 01 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu 

cơ. 

Xã Hoài Hải xác định việc phát triển kinh tế đi đôi với tái tạo và bảo vệ môi 

trường là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài theo hướng bền vững. Do đó, trong năm 2021 

UBND xã chỉ đạo duy trì và cho đấu giá đất công ích 5% và cho thuê 22,3 ha diện 

tích mặt nước nuôi tôm trên địa bàn. Khuyến khích người nuôi tôm chủ động, đầu 

tư xây dựng các mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đảm vệ sinh thú y, bảo 

vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Hoài 

Hải có 01 mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đảm bảo vệ sinh thú y, bảo 

vệ môi trường và an toàn thực phẩm đối với hộ ông Huỳnh Có, ở thôn Kim Giao 

Nam, xã Hoài Hải. Mô hình đã được Chi Cục thủy sản Bình Định phối hợp UBND 

xã, phòng Kinh tế thị xã kiểm tra, đánh giá và xác nhận là mô hình Nuôi tôm thẻ 

chân trắng thâm canh/bán thâm canh bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và 

an toàn thực phẩm tại văn bản số 628/TS-NTTS ngày 03/6/2021 của Chi Cục thủy 

sản Bình Định. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và đề nghị xác 

nhận đối với các hộ nuôi đạt tiêu chí này, dự kiến từ nay tới cuối năm 2021 triển 

khai thực hiện và xác nhận từ 4-6 hộ nuôi. UBND xã vận động, khuyến khích các 

hộ tham gia, triển khai mô hình nuôi cua xanh thương phẩm trên diện tích 0,5ha, số 

lượng giống 10.000 con/vụ đối với diện tích chưa có khả năng đầu tư nuôi tôm thâm 

canh theo mô hình nêu trên. 
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- Kinh phí đã thực hiện: 8.596 triệu đồng (NS Trung ương 276 triệu đồng, NS 

huyện 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng, Tín dụng 7.950 tiệu đồng, 

HTXNN 120 triệu đồng). 

c. Đánh giá tiêu chí số 4 – Tổ chức sản xuất: Đạt. 

2.5. Tiêu chí số 5 về Thu nhập 

a. Yêu cầu của tiêu chí 

Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao phải gấp 1,2 lần trở lên so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn 

mới. (Thời điểm công nhận nông thôn mới năm 2018 của xã Hoài Hải là 50,1 triệu 

đồng/người/năm) 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí 

Trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiêu chí thu 

nhập được xác định là một trong những tiêu chí khó, tuy nhiên đây cũng là tiêu chí 

tạo đà cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, để thực hiện tiêu chí này Đảng ủy – 

UBND xã đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác tối đa những lợi 

thế của địa phương, góp phần đẩy nhanh, bền vững tiêu chí thu nhập. 

Từ năm 2019 đến năm 2021, các ngành, các cấp đã đầu tư trên 3.500 tỷ đồng 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; trong đó, có hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, 

thoát nghèo bền vững. Có những hộ vươn lên làm giàu từ việc phát triển đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản. 

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, tháng 2/2021 UBND 

xã đã tổ chức điều tra, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 theo hướng dẫn của 

Chi cục Thống kê thị xã Hoài Nhơn. Căn cứ kết quả số liệu điều tra tính thu nhập 

bình quân đầu người của xã Hoài Hải (từ ngày 01/01 đến 31/12/2020), Chi cục Thống 

kê tiến hành thẩm tra, đánh giá toàn bộ số liệu như sau:  

Tổng thu nhập của nhân khẩu thực tế thường trú của xã năm 2020: 433.469 

triệu đồng; tổng số nhân khẩu thực tế thường trú: 6.928 nhân khẩu; thu nhập bình quân 

đầu người: 62,56 triệu đồng/người/năm (gấp 1,25 so với thu nhập năm 2018 - năm 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Số liệu thu nhập đã được Chi cục thống kê thị 

xã Hoài Nhơn xác nhận tại Công văn số 139/CV-CCTK ngày 20/8/2021 về việc công 

nhận tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm của xã. 

c. Đánh giá tiêu chí số 5 – Thu nhập: Đạt. 

2.6. Tiêu chí số 6 về Hộ nghèo 

a. Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 0,5 lần trở xuống so 

với mức quy định (≤ 2,5%). 

b. Kết quả thực hiệu tiêu chí 

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Hoài Hải nhiều chương trình, đề án, chính 
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sách, cơ chế hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước được tổ chức thực hiện khá tốt, nhất 

là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Cùng với sự quan tâm 

hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng và thông qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh 

giỏi, giúp nhau giảm nghèo, phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế... công 

tác giảm nghèo trên địa bàn xã Hoài Hải đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Diễn biến giảm nghèo qua các năm, cụ thể như sau: 

+ Cuối năm 2015: Có 276 hộ nghèo/1.773 hộ, chiếm 15,57%. 

+ Cuối năm 2016: Có 235 hộ nghèo/1.788 hộ, chiếm 13,14%. 

+ Cuối năm 2017: Có 177 hộ nghèo/1.749 hộ, chiếm 10,12%. 

+ Cuối năm 2018: Có 107 hộ nghèo/1.749 hộ, chiếm 6,12%.  

+ Cuối năm 2019: Có 71 hộ nghèo/1840 hộ, chiếm 3,86%. 

+ Cuối năm 2020: Có 46 hộ nghèo/1855 hộ, chiếm 2,48%, trong đó hộ nghèo 

thiếu hụt đa chiều chiếm 0%. 

Qua điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 trên địa bàn xã, 

kết quả hộ nghèo đa chiều có 0/1.855 hộ, chiếm 0% (theo kết quả rà soát được UBND 

thị xã phê duyệt tại Quyết định số 10007/QĐ-UBND ngày 23/12/2020) (so với yêu 

cầu của tiêu chí ≤ 2,5%). 

c. Đánh giá tiêu chí số 6 – Hộ nghèo: Đạt. 

2.7. Tiêu chí số 7 về Giáo dục và Đào tạo 

a. Yêu cầu của tiêu chí: 

 Chỉ tiêu 7.1. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (đạt) 

 Chỉ tiêu 7.2. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học và 

Trung học cơ sở mức độ 3 (đạt). 

Chỉ tiêu 7.3. Tỷ lệ có việc làm qua đào tạo (≥ 50%) 

b. Kết quả thực hiệu tiêu chí: 

Xã đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng dạy 

và học; cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng 

chuẩn hóa. Qua đó, chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn xã từng bước 

được nâng cao; trình độ đội ngũ giáo viên các trường đều được chuẩn hóa; tỷ lệ học 

sinh tới trường trong độ tuổi ở các bậc học được duy trì vững chắc; tỷ lệ học sinh bỏ 

học ngày càng giảm; số lượng học sinh được khen thưởng ngày càng tăng. Giữ vững 

kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3; xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. 

 Chỉ đạo cương quyết chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. 

Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, công tác khuyến học được cộng đồng 

xã hội quan tâm. Hằng năm, trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền, tổ chức Lễ tuyên 

dương, khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và 

khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.  
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Chỉ tiêu 7.1. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (đạt). 

 Xã Hoài Hải thường xuyên rà soát, cập nhật, duy trì thực hiện công tác phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ và được UBND thị xã công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 2 tại Quyết định số 7286/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 công nhận xã, phường 

hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020. Hiện nay, BCĐ PCGD, 

XMC xã Hoài Hải đang làm hồ sơ đề nghị BCĐ PCGD, XMC thị xã hoài Nhơn kiểm 

tra để công nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021. 

Chỉ tiêu 7.2. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở mức độ 3 (đạt).  

Hằng năm được Ban chỉ đạo của thị xã kiểm tra và công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Ngoài việc hàng năm các phụ 

huynh đầu tư cho con em học tập, nhà nước cũng đã tạo điều kiện vay vốn từ nguồn 

ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ việc học tập, góp phần vào việc nâng cao chất 

lượng giáo dục tại địa phương từ các cấp học đến đại học và sau đại học.  

Năm 2020, xã Hoài Hải đã được UBND thị xã Hoài Nhơn công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục ở các cấp học tại Quyết định số 7286/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 

của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc công nhận các xã, phường hoàn thành công tác 

PCGD, xóa mù chữ năm 2020, như sau: 

+ Mầm non: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; 

+ Tiểu học: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 

+ Trung học cơ sở: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 

 Trong năm 2021, các trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, trường Trung học cơ 

sở trên địa bàn xã Hoài Hải được Phòng GD&ĐT quy hoạch tổng thể và quy hoạch 

chi tiết khuôn viên nhà trường; cải tạo sửa chữa, xây dựng phòng học, phòng bộ 

môn, thư viện, nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và các phòng chức năng 

khác, để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn; Nhà trường 

tiếp tục tạo cảnh quan sư phạm ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn nhằm củng cố, 

nâng cao chất lượng trường đạt các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 

chuẩn quốc gia, đạt chuẩn PCGD, XMC. Hiện nay, BCĐ PCGD, XMC xã Hoài Hải 

đang làm hồ sơ đề nghị BCĐ PCGD, XMC thị xã hoài Nhơn kiểm tra để công nhận 

xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học như sau: 

 + Mầm non: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi; 

 + Tiểu học: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 

+ Trung học cơ sở: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 

 Chỉ tiêu 7.3. Tỷ lệ có việc làm qua đào tạo (≥ 50%) 

 Công tác đào tạo nghề được chú trọng, hàng năm UBND xã phối hợp với các 

đơn vị có chức năng dạy nghề, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng 

Kinh tế thị xã đã đào tạo các lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 
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người có yêu cầu. Một số ngành nghề được đào tạo như trồng trọt, chăn nuôi, may 

mặc, đan mây... 

 Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo cuối năm 2020 là 2.173/4.232 người, 

đạt 51,35%. 

c. Đánh giá tiêu chí số 7 – Giáo dục và Đào tạo: Đạt. 

2.8. Tiêu chí số 8 về Lao động nông thôn 

a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thường trú tại địa phương có khả 

năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, 

rủi ro thiên tai, cơ chế chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát 

triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp (≥ 90%). 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Hằng năm UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp 

đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật sản xuất theo chương trình khuyến nông, khuyến ngư 

và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phòng chống thiên tai, phổ biến 

kiến thức khoa học; các Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa 

học cho Nhân dân trên địa bàn xã. Kết quả: có 2.484/2.484 người trong độ tuổi lao 

động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học. Trên cơ sở đó, đã phối hợp tư 

vấn giới thiệu việc làm cho hơn 820 lao động. Trong đó người đi lao động ở nước 

ngoài 93 người (thôn Diêu Quang: 08; thôn Kim Giao Bắc: 10; thôn Kim Giao Nam: 

05; thôn Kim Giao Thiện: 14; thôn  Kim Giao Trung: 56). 

 Theo kết quả nêu trên thì tỷ lệ số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động 

thường trú tại địa phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước 

và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách 

thức làm ăn phù hợp đạt 100%. 

c. Đánh giá tiêu chí số 8 – Lao động nông thôn: Đạt. 

2.9. Tiêu chí số 9 về Y tế  

a. Yêu cầu của tiêu chí: 

 Chỉ tiêu 9.1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các 

dịch vụ y tế  ban đầu cho người dân được đảm bảo. 

Yêu cầu: 100% người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và thụ hưởng các 

dịch vụ y tế. 

Chỉ tiêu 9.2. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền 

nhiễm và bệnh gây dịch. 

Yêu cầu: Không để lây lan trên diện rộng các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây 

dịch trên địa bàn 

Chỉ tiêu 9.3. Không có tình trạng ngộ đọc thực phẩm đông người 
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Yêu cầu: Xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Chỉ tiêu 9.1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các 

dịch vụ y tế  ban đầu cho người dân được đảm bảo. 

Kể từ năm 2018, xã Hoài Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng 

bộ, chính quyền xã đăng ký và quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng y tế nhằm đáp ứng các chỉ tiêu y tế trong chương trình xây dựng nông thôn 

mới nâng cao. Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân trên địa bàn xã được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Công tác y tế được 

quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển.  

Trạm Y tế được sửa chữa, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe ban đầu của người dân nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Công 

tác y tế được quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển. Xã Hoài Hải có Trạm Y tế, đủ 

các phòng chức năng theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; nhân lực 

Trạm Y tế có 05 đ/c trong đó 02 y sĩ, 01 Điều dưỡng, 01 Nữ hộ sinh và 01 làm công 

tác dân số.  

Trong năm qua, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, công tác y tế dự phòng 

đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao: tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt 100%, tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) là 7,56% giảm 11,07% so với năm 

2015 (năm 2015 là 18,63%); duy trì đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã từ năm 

2015 đến nay (Xã Hoài Hải được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về 

Y tế xã năm 2015 theo Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND 

tỉnh Bình Định ; duy trì đạt hàng năm tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 

14/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc công nhận đơn vị thưc hiện đạt Tiêu 

chí quốc gia về y tế xã năm 2020).  

Bảo hiểm y tế được mở rộng, Trạm Y tế đã triển khai khám bệnh Bảo hiểm y 

tế (BHYT) cho người dân, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 là 100% (so với năm 2015 

đạt 100%, là xã bãi ngang ven biển).  

Kết quả đạt được: 100% người dân được cấp thẻ BHYT, có Trạm Y tế xã, có 

đủ các tiêu chí phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa 

bàn xã, hàng năm thực hiện các chương trình y tế về chăm sóc sức khoẻ cho các đối 

tượng cần được chăm sóc chủ động, thực hiện các chương trình y tế quốc gia, các 

đối tượng khác được khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã. 

Chỉ tiêu 9.2. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các dịch bệnh truyền 

nhiễm và bệnh gây dịch. 

UBND xã đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung 

trên địa bàn và kế hoạch phòng chống một số bệnh riêng như: Dịch Covid-19, dịch 

sốt xuất huyết...Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích 

cực triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện, xử lý và báo cáo dịch bệnh kịp thời, 
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không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn xã.  

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, phòng chống dịch bệnh về suy dinh 

dưỡng, sốt xuất huyết, đái tháo đường, tăng huyết áp, lao, phong, tâm thần, HIV 

được duy trì tốt.  

Trong năm, địa phương đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

đặc biệt tích cực triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Trong 9 tháng 

đầu năm không có ca mắc Covid-19; các dịch bệnh khác được khống chế, không để 

xảy ra. 

Chỉ tiêu 9.3. Không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. 

Công tác về An toàn thực phẩm được tăng cường truyền thông mạnh mẽ. Hiện 

tại xã có 09 cơ sở thực phẩm, kể cả thức ăn đường phố. Trong năm qua xã Hoài Hải 

phối hợp với ngành y tế, Phòng Kinh tế thị xã tổ chức tập huấn, khám sức khỏe định 

kỳ, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực thẩm, cam kết 

bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm theo quy định. 

Hằng năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch hoạt động công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm vào các đợt cao điểm theo chỉ đạo của cấp trên: Kế hoạch triển 

khai Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm”, Tết Trung thu,...Thành lập Tổ kiểm tra, phối hợp với ngành Y tế cấp trên triển 

khai hiệu quả các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức quản lý, kiểm tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực phẩm, ăn uống. 

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm 

xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2021, các cơ sở chấp hành nghiêm an toàn trong phòng, 

chống dịch Covid-19. 

c. Đánh giá tiêu chí số 9 – Y tế: Đạt. 

2.10. Tiêu chí số 10 về Văn hóa  

a. Yêu cầu của tiêu chí:  

Chỉ tiêu 10.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đảm 

bảo, thu hút nhiều người dân tham gia. 

Yêu cầu: Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao; thu hút tối thiểu 60% số người dân tham gia (Đạt). 

Chỉ tiêu 10.2. Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống 

của địa phương (Đạt). 

Yêu cầu: Có các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống 

(Đạt). 

Chỉ tiêu 10.3. Xây dựng cộng động dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương 

trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. 

Yêu cầu: Có các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt 

động nhân đạo từ thiện (Đạt). 
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b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Chỉ tiêu 10.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đảm 

bảo, thu hút nhiều người dân tham gia. 

UBND xã Hoài Hải đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 

09/02/2021 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và công tác gia đình trên địa bàn xã năm 2021; Quyết định số 551/QĐ-UBND 

ngày 20/04/2021 của UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể 

thao xã Hoài Hải lần thứ VI năm 2021. 

Tính đến tháng 9/2021, xã Hoài Hải đã tổ chức một số hoạt động văn hóa – 

văn nghệ như: Hội diễn văn nghệ chào mừng năm mới, chào mừng thành công Đại 

hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Nhân dân, Ban Vạn lạch các thôn đã phối 

hợp với các Đoàn nghệ thuật dân gian, hát tuồng về tổ chức hoạt động biểu diễn 

phục vụ bà con Nhân dân trên địa bàn xã. Các hoạt động thể thao như: Giải việt dã 

truyền thống, Giải bóng đá truyền thống, giao hữu thể thao với các xã, phường trong 

thị xã; vào tháng 3/2021, tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, phát 

động toàn dân rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao thường xuyên. Xã đã đưa một 

số môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trở thành một môn thể thao vào nội 

dung thi đấu trong các dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các kỳ Đại hội Thể 

dục Thể thao cấp xã. Từ cuối tháng 6 đến tháng 9/2021, do tình hình dịch bệnh 

Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội nên tạm ngưng một số hoạt động văn nghệ, thể 

thao tập trung theo quy định chung. Nhân dân vẫn duy trì các hoạt động luyện tập 

thể thao thường xuyên phù hợp. 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hoài Hải được hoàn thành xây dựng mới năm 

2016, bố trí trên 300 chỗ ngồi, có 4 phòng chức năng: phòng đọc sách, đài truyền thanh, 

bộ phận TDTT và câu lạc bộ Hội đánh bài chòi cổ dân gian. Khu thể thao xã nằm liền kề 

Trung tâm VH-TT xã, diện tích 6.272 m2. Sân vận động xã Hoài Hải tại thôn Diêu Quang, 

có diện tích 14.000 m2, đảm bảo tổ chức các giải thi đấu thể thao của xã. Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao xã hoạt động thể thao thường xuyên đã thu hút hàng trăm người tham 

gia luyện tập bộ môn cầu lông, bóng chuyền, bóng đá. 5/5 thôn có Nhà Văn hóa. Các 

thôn Diêu Quang, Kim Giao Nam, Kim Giao Thiện có diện tích Nhà văn hóa trên 300 m2. 

Riêng 02 thôn: Kim Giao Bắc và Kim Giao Trung, mỗi thôn có diện tích 150m2 không thể 

nới rộng được do đặc thù lịch sử - tự nhiên xã bãi ngang ven biển. Hai thôn có điểm sinh 

hoạt cộng đồng tại lăng vạn Kim Giao Bắc 665,4 m2 và lăng vạn Kim Giao Trung 3.339 

m2. Về Khu thể thao, thôn Diêu Quang có Khu thể thao gắn liền Nhà văn hóa với 

diện tích 2.272,6 m2. 04 thôn: Kim Giao Bắc, Kim Giao Nam, Kim Giao Thiện, Kim 

Giao Trung dùng chung Khu thể thao liên thôn tại thôn Kim Giao Nam, diện tích 

6.272 m2. Các thôn đã thành lập Ban Chủ nhiệm NVH-KTT, ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động, đảm bảo phục vụ hoạt động văn hóa thể thao tại khu dân cư. 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

người lao động trên địa bàn xã Hoài Hải quan tâm. Xã có nhiều tổ, nhóm, câu lạc bộ 



19 

 

 

 

như: Cờ tướng, cầu lông, bóng đá, đi bộ, đi xe đạp... hoạt động có hiệu quả. Qua đó, 

số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đến nay đạt trên 75%, 

góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của 

Nhân dân.  

Chỉ tiêu 10.2. Bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền 

thống địa phương: 

Năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, UBND 

xã có kế hoạch lồng ghép trong tổ chức triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, thường xuyên duy trì các hoạt động bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương.  

Xã có nhiều hoạt động, giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp 

văn hóa truyền thống của địa phương như: Tổ chức lễ hội cầu ngư vào đầu năm, lễ 

Thanh minh trong tiết tháng 3; phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn thị xã, cấp 

tỉnh đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh Bình Định công nhận di tích lịch sử văn hóa 

cấp tỉnh đối với di tích lăng vạn Trung – Nam. Lễ hội cầu ngư được Ban Nhân dân, 

Ban Vạn lạch 05 thôn trên địa bàn xã duy trì tổ chức luân phiên vào đầu năm. Lễ hội 

còn lưu giữ, bảo tồn nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống cộng đồng tốt đẹp. Đội chèo 

hát, múa bá trạo được bồi dưỡng, tập luyện mỗi mùa lễ hội. Câu lạc bộ Hội đánh bài 

chòi cổ dân gian xã Hoài Hải được thành lập năm 2018, tham gia các đợt Liên hoan 

cấp thị xã và được duy trì tổ chức hoạt động phục vụ các dịp lễ, kỷ niệm, sinh hoạt 

cộng đồng. Làng nghề biển với những kỹ năng, tri thức nghề biển được Nhân dân 

lưu giữ, phát triển cùng với các ngành nghề dịch vụ - thương mại khác hiện nay.  

Chỉ tiêu 10.3. Xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, 

tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. 

Xã Hoài Hải đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư, đơn vị triển khai 

thực hiện tốt các nội dung, tiêu chuẩn quy định công nhận các danh hiệu văn hóa. 

Ban Vận động các khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các nội 

dung tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; nâng cao ý thức 

tự quản, đoàn kết trong đại bộ phận Nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, môi 

trường văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Các thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tự quản, ý 

thức chủ động, tích cực của cộng đồng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương 

thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Kết quả năm 

2020, xã Hoài Hải có1.675/1.747 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,9%; 4/5 thôn, 

đạt thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 80%. Tính đến tháng 9/2021, theo đánh giá sơ bộ của Ban 

Chỉ đạo xã, 5/5 thôn đạt thôn văn hóa (Ban Chỉ đạo thị xã đang phúc tra). 
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5/5 thôn thực hiện tốt hương ước khu dân cư, thường xuyên phối hợp với các 

ngành đoàn thể tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh; đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội; không còn các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; không phát sinh tệ nạn xã 

hội. Các khu dân cư đã từng bước thực hiện mô hình dân vận khéo về việc vận động 

nhân dân tham gia hội họp, tỷ lệ nhân dân tham gia các buổi sinh hoạt thôn, đạt trên 

50% tổng số cử tri đại diện hộ trong khu dân cư; vận động 100% hộ gia đình thực 

hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang theo hương ước 

ước khu dân cư và đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Công tác thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, công tác phòng chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn xã luôn được các ngành, các cấp chú trọng. Xã đã tổ 

chức nhiều hoạt động truyền thông về gia đình, công tác phòng chống bạo lực gia 

đình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh xã, 

truyền thông trực tiếp ở cộng đồng dân cư, tuyên truyền phổ biến qua Hội đồng phổ 

biến pháp luật và lồng ghép các hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH”, phong 

trào xây dựng gia đình văn hóa, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em,... để tuyên 

truyền, vận động, chuyển tải, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, 

bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong đời sống gia 

đình đến mọi tầng lớp nhân dân, chú trong tuyên truyền về đạo đức lối sống trong 

gia đình. 

- Kinh phí đã thực hiện: 3.104.409.000 đồng (Vốn tỉnh: 1.830 triệu đồng; vốn 

nhân dân đóng góp: 203,899 triệu đồng; nguồn nhân đạo, từ thiện: 1.819,510 triệu 

đồng)  

c. Đánh giá tiêu chí số 10 – Văn hóa: Đạt. 

2.11. Tiêu chí số 11 về Cảnh quan – Môi trường  

a. Yêu cầu của tiêu chí:  

Chỉ tiêu 11.1. Có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung 

cấp nước sạch cho tối thiểu 80% hộ dân trên địa bàn toàn xã; 100% hộ gia đình trong 

xã được sử dụng nước sạch theo quy định (đạt) 

Chỉ tiêu 11.2. Xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng – xanh – sạch 

– đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn toàn xã. 

Yêu cầu: Có phương án và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan, môi 

trường sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn (đạt). 

Chỉ tiêu 11.3. Có mô hình phân loại rác tại nguồn 

Yêu cầu: Có mô hình phân loại rác thải tại nguồn được triển khai ít nhất trên 

10% số sộ trên địa bàn toàn xã (đạt) 

Chỉ tiêu 11.4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ 

môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (đạt) 
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Yêu cầu: Có phương án và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi 

trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Chỉ tiêu 11.5. Khu xử lý rác thải tập trung của xã (nếu có), phải được trồng 

nhiều lớp hàng rào cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh (đạt). 

Chỉ tiêu 11.6. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu 

gom, xử lý theo đúng quy định (≥70%). 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Chỉ tiêu 11.1. Có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung 

cấp nước sạch cho tối thiểu 80% hộ dân trên địa bàn toàn xã; 100% hộ gia đình 

trong xã được sử dụng nước sạch theo quy định (đạt). 

Thời gian qua, các cơ quan ban ngành của xã đã tích cực tổ chức vận động 

các hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung để đảm bảo, nâng cao 

chất lượng đời sống, sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, các hộ dân trên địa bàn xã 

Hoài Hải đang sử dụng nước sạch từ Nhà máy cấp nước khu Đông Nam  thị xã Hoài 

Nhơn (Nhà máy nước Hoài Xuân), đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân 

trên địa bàn xã. 

Năm 2019, xã Hoài Hải có 100% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, trong 

đó 99,4% hộ sử dụng nước sạch theo quyết định số 1072/QĐ-UBND, ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi đánh giá 

nước sạch nông thôn năm 2019. Năm 2020, 99,5 % hộ dân trên địa bàn sử dụng 

nước sạch (theo quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Bình 

định về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình 

Định năm 2020). 

Nhằm đạt chỉ tiêu 100% hộ gia đình trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch 

theo quy định của Bộ tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, năm 2021 các cơ 

quan ban ngành của xã đã tiếp tục vận động các hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ 

thống cấp nước tập trung để đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Đến tháng 

8/2021, trên địa bàn xã có 1.839/1.839 hộ dân sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước 

Đông Nam thị xã Hoài Nhơn (Nhà máy nước Hoài Xuân), đạt tỷ lệ 100% hộ dân 

trên địa bàn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Trên địa bàn chưa 

xảy ra hiện tượng người dân sử dụng bị ngộ độc do nguồn nước. 

Chỉ tiêu 11.2. Xây dựng cảnh quang, không gian nông thôn sáng – xanh – 

sạch – đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn xã. 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-MTTQ-UBND ngày 18/12/2018 

của UBMTTQVN huyện và UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) 

thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị 

sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, UBND xã Hoài Hải ban hành Kế hoạch 

số 286/KH-UBND ngày 08/7/2019 về tổ chức, triển khai thực hiện “Ngày chủ nhật 
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xây dựng xã Hoài Hải xanh, sạch, đẹp” và duy trì việc tổng vệ sinh tại khuôn viên 

cơ quan, trường học, khu vực công cộng, khu dân cư vào sáng chủ nhật hàng tuần.  

Xã đã triển khai đăng ký xây dựng “Xã sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 

minh” năm 2021 tại Công văn số 716/UBND-CV ngày 20/05/2021 của UBND xã; 

ban hành Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 29/04/2021 của UBND xã về việc tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt trái 

qui định. Ban công tác Mặt trận 05 thôn đã phối hợp với Trưởng thôn tổ chức họp 

khu dân cư để thống nhất và đăng ký xây dựng “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, 

an toàn, văn minh” với Thường trực Mặt trận xã, đồng thời phát động và tổ chức 

thực hiện trên địa bàn khu dân cư.  

Đã triển khai tuyến đường hoa 50 chậu hoa giấy từ chợ Hoài Hải đến UBND 

xã, vận động các hộ gia đình thường xuyên chăm sóc đảm bảo. Tiến hành dự án 

trồng cây xanh, trồng 340 cây bàng Đài Loan tuyến đường từ Bưu điện xã đến Ngã 

ba rừng dương thôn Diêu Quang dài 1,7km. Lực lượng Dân quân xã tiến hành trồng 

50 cây sao và 50 cây lim tại khu vực rừng dương thôn Diêu Quang, thường xuyên 

chăm sóc đảm bảo. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng tuyến đường hoa khu vực 

chợ Hoài Hải, chiều dài khoảng 100m, trồng các loại cây dừa cạn, chiều tím, sao 

nhái và sò huyết, thường xuyên chăm sóc và tưới nước. 

UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã xây dựng Kế 

hoạch phối hợp, triển khai thực hiện các tuyến đường hoa trên địa bàn xã năm 2021. 

UBND xã Hoài Hải ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND, ngày 22/3/2021 về việc 

phát động phong trào trồng cây xanh năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa 

bàn xã Hoài Hải. UBND xã ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021 

về việc thành lập Mô hình “Đoạn đường Phụ nữ và Nông dân tự quản” xã Hoài Hải 

và Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về việc thành lập mô hình “Tuyến 

đường thanh niên tự quản – Sáng, xanh, sạch, đẹp” xã Hoài Hải; đồng thời cũng 

thành lập Ban chủ nhiệm cũng như ban hành quy chế hoạt động của mô hình tự quản. 

Xã phân công, tổ chức duy trì hoạt động thực hiện “Ngày chủ nhật xây dựng 

xã Hoài Hải sáng, xanh, sạch, đẹp” định kỳ vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, cán 

bộ xã, ban nhân dân các thôn và nhân dân triển khai thực hiện dọn vệ sinh tại trụ sở 

cơ quan, nhà văn hóa thôn và những điểm công cộng. 

Chỉ tiêu 11.3. Có mô hình phân loại rác tại nguồn 

Thời gian qua UBND xã Hoài Hải đã tích cực triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, thông tin trên Đài Truyền thanh xã về cách phân loại rác tại nguồn theo 

hướng dẫn của ngành chuyên môn, triển khai thực hiện mô hình phân loại rác tại 

nguồn đạt được một số kết quả, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân. 

Vào tháng 10/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thị xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên hội phụ nữ xã Hoài Hải thực hiện 

phân loại rác tại nguồn tại Trung tâm văn hóa xã Hoài Hải, có 100 hội viên phụ nữ 
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tham gia. Để triển khai thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn UBND xã ban 

hành Kế hoạch số 688/KH-UBND, ngày 08/12/2020 về triển khai thực hiện mô hình 

phân loại rác tại nguồn trên địa bàn xã Hoài Hải; Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 

04/3/2021 về triển khai phân loại rác thải tại Trụ sở cơ quan; Quyết định số 695/QĐ-

UBND, ngày 10/12/2020 về công nhận Mô hình “Phân loại rác tại nguồn” xã Hoài 

Hải; Quyết định số 697/QĐ-UBND, ngày 10/12/2020 về việc thành lập Ban chủ 

nhiệm mô hình “Phân loại rác tại nguồn” xã Hoài Hải. Đồng thời, Ban thường vụ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTV, ngày 10/12/2020 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình “Phân loại rác tại nguồn”. 

Ngày 11/12/2020, UBND xã Hoài Hải phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã triển 

khai ra mắt mô hình phân loại rác tại nguồn tại thôn Kim Giao Nam, gồm 185 hộ 

tham gia mô hình (trong đó có 60 hộ tham gia vào việc ủ phân sinh học), đạt tỷ lệ 

10% số hộ dân toàn xã.  

Việc thực hiện mô hình cũng được xã quan tâm, thường xuyên kiểm tra, giám 

sát. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTV, 

ngày 11/01/2021 về việc giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường của mô hình 

“Phân loại rác tại nguồn”. Định kỳ hàng tháng, Ban chủ nhiệm mô hình tiến hành đi 

kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình tại các hộ gia đình.  

UBND xã Hoài Hải triển khai hỗ trợ thùng thu gom rác thải và bi cho 60 hộ 

tham gia thực hiện mô hình “Phân loại rác tại nguồn”, cụ thể: mỗi hộ gia đình được 

hỗ trợ 02 thùng rác để phân loại và 01 bi để ủ rác hữu cơ sau khi phân loại. Đồng 

thời, hướng dẫn trực tiếp các hộ về cách ủ rác hữu cơ sau khi phân loại. 

Trong năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 02/KHPH-PTNMT-HLHPN ngày 

19/5/2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ 

nữ thị xã tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 

2021, cấp phát tờ rơi hướng dẫn người dân cách phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn, số lượng khoảng 500 tờ…  

Chỉ tiêu 11.4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo 

vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

UBND xã Hoài Hải đã xây dựng Phương án thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa 

bàn xã Hoài Hải tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 31/3/2021. Trong phương 

án đã nêu lên thực trạng môi trường trên địa bàn xã, đồng thời đề ra phương hướng 

kế hoạch để triển khai thực hiện công tác thu gom rác thải, công tác vệ sinh môi 

trường khu vực công cộng, ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi, công tác trồng cây 

xanh nơi công cộng, công tác kiểm soát ô nhiễm tại các hộ chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản có quy mô nhỏ, 

công tác xử lý, giải quyết các khiếu kiện, kiến nghị về môi trường và phương án 

phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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Chính quyền và nhân dân xã Hoài Hải đã triển khai nhiều giải pháp để thực 

hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích 

ứng biến đổi khí hậu và đạt kết quả cao, cụ thể như: 

 - Vận động các hộ gia đình trên địa bàn tham gia dịch vụ thu gom xử lý rác 

thải. Tỷ lệ hộ gia đình đã tham gia dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt năm 

2021 tăng (năm 2020 đạt 92,7%; đến tháng 6/2021 đạt 93,5%); đơn vị thu gom rác 

thải trên địa bàn tổ chức thu gom kịp thời đúng lịch trình, không để rác ứ đọng trong 

khu dân cư. 

 - Kết hợp với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện môi trường và 

Ngày Chủ nhật sáng – xanh – sạch – đẹp, UBND xã Hoài Hải, hội đoàn thể xã ra 

quân làm vệ sinh môi trường khu vực công cộng như: Chợ, Trụ sở thôn, bãi biển,… 

đã ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi. 

 - Công tác trồng cây xanh nơi công cộng đã được quan tâm và triển khai tới 

các hội đoàn thể và quần chúng nhân dân. 

 - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản có quy mô nhỏ 

(không phải lập hồ sơ môi trường): UBND xã Hoài Hãi đã đầu tư các ao lắng để thu 

gom, xử lý nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. 

- Tiến hành xây dựng Kè bảo vệ khu dân từ Kim Giao Bắc đến Kim Giao Nam 

(giai đoạn 1), hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công công trình Kè 

bảo vệ khu dân từ Kim Giao Bắc đến Kim Giao Nam (giai đoạn 2) nhằm bảo vệ tài 

sản và tính mạng của các hộ dân sống dọc sông Lại Giang. 

 - Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau UBND 

xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các quy định về bảo 

vệ môi trường nên trên địa bàn xã không có đơn thư phản ánh về ô nhiễm môi 

trường.  

Chỉ tiêu 11.5. Khu xử lý rác thải tập trung của xã (nếu có), phải được trồng 

nhiều lớp hàng rào cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh (đạt). 

Trên địa bàn xã Hoài Hải không có khu xử lý rác thải tập trung. Lượng rác 

thải sinh sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn xã được Hợp tác xã tổng hợp 

Hoài Hải trực tiếp thu gom, vận chuyển, xử lý tại Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ 

sinh thị xã. 

Chỉ tiêu 11.6. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu 

gom, xử lý theo đúng quy định (≥70%). 

UBND xã Hoài Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân 

tham gia dịch vụ thu gom rác thải. Lượng rác thải sinh sinh hoạt phát sinh hàng ngày 

trên địa bàn xã được Hợp tác xã tổng hợp Hoài Hải trực tiếp thu gom, vận chuyển, 

xử lý tại Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh thị xã định kỳ vào thứ 3 và thứ 6 

hàng tuần. 
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Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đã tham gia dịch vụ, thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn xã đạt: 93,5% (có 1.719 hộ tham gia, đóng phí thu gom rác 

thải/1.839 hộ), trong đó: 

- Kim Giao Bắc: 373/387 hộ, tỷ lệ 96,4%. 

- Kim Giao Trung: 307/322 hộ, tỷ lệ 95,3%. 

- Kim Giao Nam:  407/421 hộ, tỷ lệ 96,7%. 

- Kim Giao Thiện: 346/361 hộ, tỷ lệ là 95,9% 

- Diêu Quang: 286/348 hộ, đạt tỷ lệ 82,2%  

Đơn giá thu gom của HTX tổng hợp Hoài Hải đối với các cơ sở và hộ gia đình 

(thu theo Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải giữa HTX tổng hợp 

Hoài Hải và các cơ sở, hộ gia đình), cụ thể: 

- Các hộ ở dọc theo tuyến đường chính: 27.000 đồng/tháng. 

- Các hộ gia đình còn lại: 22.000 đồng/tháng. 

- Trường Mầm non xã Hoài Hải: 150.000 đồng/tháng. 

- Trường Tiểu học xã Hoài Hải: 320.000 đồng/tháng. 

- Trường Trung học cơ sở xã Hoài Hải: 200.000 đồng/tháng. 

- UBND xã Hoài Hải: 300.000 đồng/tháng. 

- Chợ Hoài Hải: 1.200.000 đồng/tháng. 

Để công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã tiếp tục duy 

trì, UBND xã Hoài Hải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại 

tham gia dịch vụ thu gom rác thải, trang bị thùng thu gom rác thải, vận động hộ dân 

thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, yêu cầu HTX tổng hợp Hoài Hải 

tăng tần suất thu gom, không để rác thải ứ đọng nhất là trong tình hình phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 Tổng kinh phí đã thực hiện: 3.896.826.000 đồng. Trong đó: 

  + Ngân sách Trung ương: 50.989.000 đồng. 

  + Ngân sách thị xã: 508.200.000 đồng. 

  + Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác: 3.337.637.000 đồng. 

c. Đánh giá tiêu chí số 11 - Cảnh quan – môi trường: Đạt. 

2.12. Tiêu chí số 12 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu số 12.1. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở 

Yêu cầu: 

- Có thực hiện công khai những nội dung quy định cho nhân dân biết;  

- Có tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định những nội dung theo quy định;  
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- Có tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến những nội dung quy định trước khi 

cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

- Có tổ chức thực hiện các nội dung nhân dân giám sát theo quy định; 

Chỉ tiêu 12.2. Các thôn thực hiện hiệu quả hương ước cộng đồng 

Yêu cầu: 100% thôn có hương ước được xây dựng, công nhận theo đúng trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Chỉ tiêu số 12.3. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ  

Yêu cầu: Không có cán bộ, công chức xã vi phạm quy định về giờ giấc làm 

việc, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thực thi công vụ. 

Chỉ tiêu số 12.4 Thực hiện tốt cải cách hành thủ tục hành chính; giải quyết các 

thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu: Có ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách thủ tục 

hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; không có hồ sơ 

trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; đã công bố và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Chỉ tiêu số 12.1. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. 

UBND xã Hoài Hải thực hiện công khai những nội dung quy định cho nhân 

dân biết, tập trung vào các nội dung như huy động vốn làm đường giao thông, huy 

động và công khai việc sử dụng các quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, 

các nguồn vốn ngân hàng chính sách. Có tổ chức thực hiện cho nhân dân bàn và quyết 

định những nội dung theo quy định của pháp luật, nhân dân tham gia ý kiến, nhân dân 

giám sát theo quy định. UBND xã có ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy 

chế dân chủ và công tác Dân vận chính quyền năm 2021 (Kế hoạch số 1577/KH-

UBND ngày 09/8/2021). Cụ thể: 

- Đối với việc thực hiện công khai những nội dung quy định cho nhân dân 

biết: UBND xã Hoài Hải đã công khai những chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương theo quy định như: Kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của xã; 

kế hoạch sử dụng đất đai; các đồ án quy hoạch nông thôn mới; nhiệm vụ quyền, 

hạn của cán bộ, công chức xã trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân; việc 

quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình; các khoản 

huy động nhân dân đóng góp; chủ trương kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát 

triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; các chế độ trợ cấp xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y 

tế; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục 

hành chính... 

- Đối với những việc tổ chức cho nhân dân bàn và Quyết định những nội dung 

theo quy định: UBND xã đã đưa chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ 
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tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi của xã, thôn do nhân dân đóng 

góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí đều tổ chức cuộc họp cử tri đại diện hộ gia đình 

theo địa bàn từng thôn để nhân dân bàn bạc, thảo luận và biểu quyết; trên cơ sở kết 

quả tán thành của cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, xóm trên 50%, chính quyền 

xã triển khai thực hiện. 

- Đối với việc có tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến những nội dung quy 

định trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã đã thực hiện lấy ý kiến 

nhân dân những nội dung theo quy định như việc xây dựng hương ước, quy ước của 

thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn; trong bầu bãi nhiệm thành viên Ban 

thanh tra nhân dân (BTTND) đã được tổ chức thực hiện tốt thông qua cử tri đại diện 

hộ gia đình theo từng địa bàn thôn bàn bạc, thảo luận và thống nhất biểu quyết tán 

thành và có giá trị thi hành khi cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Đối với việc có tổ chức thực hiện các nội dung nhân dân giám sát theo quy 

định: UBND xã đã thực hiện đưa các nội dung như dự thảo quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

các phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án chuyển 

đổi ngành, nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; kế hoạch cụ thể hóa chủ trương của HĐND. 

Chỉ tiêu 12.2. Các thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước (hoặc 

quy ước) cộng đồng. 

Hương ước 5/5 thôn thuộc xã Hoài Hải đã được phê duyệt tại Quyết định số 

4195-4199/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc công 

nhận Hương ước các thôn Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung, Kim Giao Nam, Kim Gia 

Thiện, Diêu Quang và được UBND xã Hoài Hải triển khai đến các Trưởng thôn để 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trên địa bàn xã trong thời gian qua. 

Các hình thức tuyên truyền như: Trưởng thôn thường xuyên phổ biến, vận 

động người dân trên địa bàn xã thực hiện tốt các nội dung được quy định trong 

hương ước đã được UBND thị xã phê duyệt, phổ biến trên hệ thống Đài truyền 

thanh xã; niêm yết công khai hương ước tại Nhà văn hóa thôn để người dân biết và 

cùng thực hiện. Qua đó, nâng cao hiểu hiểu biết pháp luật về xây dựng, thực hiện 

hương ước; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hương ước đối với công tác 

quản lý xã hội và ý thức tự giác chấp hành thực hiện hương ước của người dân trên 

địa bàn xã Hoài Hải. 

Việc xây dựng, tổ chức triển khai, theo dõi, quản lý việc thực hiện hương ước 

tại xã Hoài Hải thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 

8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, 

Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 6/8/2020 quy định biện pháp thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục và tập quán tốt đẹp của địa phương. 
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Chỉ tiêu số 12.3. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Hàng năm, UBND xã Hoài Hải đều làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền 

quy định của pháp luật về công vụ, công chức, văn hóa công sở để cán bộ, công chức 

biết và áp dụng thực hiện theo đúng quy định. UBND xã thành lập Tổ công tác kiểm 

tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát, chấn 

chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong thực thi công vụ, qua đó góp phần 

nâng hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 

UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc của UBND xã, quy chế văn hóa công 

sở và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức. Đồng thời, trong 

thời gian qua, xã Hoài Hải luôn thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện 

nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ đầu năm đến nay, qua 

theo dõi của Phòng nội vụ, xã Hoài Hải chưa có trường hợp cán bộ, công chức vi 

phạm quy định giờ giấc làm việc, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong việc thực hiện 

nhiệm vụ. 

Chỉ tiêu số 12.4. Thực hiện tốt cải cách hành thủ tục hành chính; giải quyết 

các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Xã Hoài Hải đã triển khai thực hiện chủ trương rút ngắn thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính. Hiện nay, một số thủ tục hành chính đã được áp dụng rút ngắn 

thời gian giải quyết đảm bảo 30% thời gian như: Xác nhận tình trạng hôn nhân, 

chứng thực hợp đồng, khai sinh, xác nhận nguồn gốc đất đai... Qua đó, sự hài lòng 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã Hoài Hải được tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân đến liên hệ giải quyết công việc ngày càng chuyển biến hơn.  

Xã Hoài Hải có 01 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài 

Nhơn: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của 

UBND xã Hoài Hải. 

UBND xã Hoài Hải đã tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa một cửa liên thông tạo điều kiện cho tổ chức và công dân đến liên hệ giải 

quyết thủ tục hành chính. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được củng cố, kiện toàn, 

hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ở 

địa phương. Kết quả đánh giá về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục 

hành chính tại xã trong 7 tháng đầu năm 2021 đối với 03 lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch, 

Văn hóa - xã hội, Địa chính - xây dựng ở xã Hoài Hải đạt kết quả cao. 

Qua theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại xã Hoài Hải trên hệ 

thống dịch vụ công: Căn cứ kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021: 
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- Theo thống kê trên hệ thống, xã Hoài Hải có 14 hồ sơ bị trễ hạn. Trong đó, 

có 01 hồ sơ chuyển nhầm từ phường Hoài Xuân qua Hoài Hải thuộc lĩnh vực đất đai 

của bà Huỳnh Thị Thêm, khu phố Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân. 

- Còn lại tại xã là 13 hồ sơ đã được xử lý trả hồ sơ giấy đúng quy định, chậm 

chuyển trả trên hệ thống. Cụ thể như sau: 

+ 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn hóa – xã hội, chế độ mai táng phí người có công.  

Nguyên nhân trễ hạn: Về thủ tục hồ sơ bộ phận chuyên môn đã xây dựng hoàn 

chỉnh và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết đảm bảo theo thời gian quy định, 

nhưng về hình thức chuyển trả trên hệ thống dịch vụ công do trong thời gian trên bộ 

phận chuyên môn bị bệnh dài ngày không kiểm tra được để hoàn trả nên để xảy ra 

trễ hạn. 

+ 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Đăng ký lại khai sinh. 

Nguyên nhân trễ hạn: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 

4 năm 2021 số lượng hồ sơ phát sinh tăng nhiều do giải quyết thủ tục đăng ký lại 

khai sinh và trích lục hộ tịch cho nhân dân để bổ sung thủ tục làm thẻ căn cước công 

dân, về hồ sơ giấy bộ phận chuyên môn đã giải quyết dứt điểm không còn tồn đọng, 

nhưng về hình thức chuyển trả trên hệ thống dịch vụ công bộ phận chuyên môn chậm 

chuyển trả. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã giải quyết trả dứt điểm, không còn hồ sơ tồn 

đọng và nghiêm túc khắc phục không để bị trễ hạn trong thời gian đến. 

UBND xã Hoài Hải đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Ban hành 

Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính. 

c. Đánh giá tiêu chí số 12 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đạt. 

2.13. Tiêu chí số 13 về An ninh trật tự 

a. Yêu cầu của tiêu chí:  

Chỉ tiêu 13.1. An ninh trật tự được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Yêu cầu:  

- Duy trì đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; không để xảy ra mâu thuẫn kéo dài 

trong nội bộ nhân dân; không để xảy ra các tụ điểm cờ bạc dưới mọi hình thức. 

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng và phát triển sâu rộng, 

vững chắc, xếp loại hàng năm phải đạt loại xuất sắc. 

Chỉ tiêu 13.2. Xã có mô hình tự quản về ANTT; mô hình phòng, chống tội 

phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

Yêu cầu: 



30 

 

 

 

Có 2/3 số thôn trong xã có mô hình tự quản về ANTT; mô hình phòng, chống 

tội phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Xã Hoài Hải đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

Từ khi đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hàng năm, Công an xã 

đều tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo 

về công tác đảm bảo ANTT; Công an xã ban hành nhiều kế hoạch đảm bảo ANTT 

các ngày lễ lớn trong năm như Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, 01/5, bảo vệ Đại hội Đảng 

các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia phòng 

chống dịch Covid-19 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.  

Chỉ tiêu 13.1. An ninh trật tự được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Năm 2021 xã Hoài Hải đã đạt tất cả các chỉ tiêu quy định tại Hướng dẫn 4470 

ngày 19/12/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về “Xác định xã đạt chuẩn an toàn về 

an ninh, trật tự và đảm bảo bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội”, cụ 

thể: 

- Hàng năm, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch 

về công tác đảm bảo ANTT; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ban An toàn giao thông; 

UBMTTQVN xã chỉ đạo các hội, đoàn thể ở cơ sở hoạt động có hiệu quả các mặt 

công tác, thúc đẩy các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương góp phần 

đảm bảo ANTT.   

- Hiện nay, xã Hoài Hải không thuộc diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT (căn 

cứ Quyết định số 3778/QĐ-BCA-V05 ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về 

việc đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về ANTT đối với xã Hoài Hải). 

- Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh. Năm 

2020 đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy về xã theo Đề án “Bố trí Công 

an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”; kiện toàn đủ số lượng và 

tiêu chuẩn theo quy định gồm: 01 Trưởng Công an xã, 01 Phó Trưởng Công an xã, 

03 Công an viên; kết quả đánh giá, phân loại thi đua năm 2020 đạt “Đơn vị hoàn 

thành nhiệm vụ”, không có cá nhân nào vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông tư 

số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về “Khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

ANTT”. Hàng năm, có bản đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 

kết quả đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2020 đạt 

“An toàn về ANTT” loại Xuất sắc. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công 

an xã theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an 
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quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân. Hàng năm phân 

loại thi đua đối với lực lượng Công an xã đều đạt “Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ” trở 

lên; cá nhân không có đồng chí nào vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

- Đến tháng 9/2021, trên địa bàn xã Hoài Hải không để xảy ra hoạt động phá 

hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng; không để xảy 

ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, 

gây rối an ninh trật tự. 

- Đến tháng 9/2021, trên địa bàn xã Hoài Hải không để xảy ra khiếu kiện đông 

người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, như: Lôi kéo, tụ tập nhiều người 

cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo, yêu cầu giải quyết những vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hay có liên quan đến 

việc thực thi chính sách, pháp luật, môi trường, quản lý sử dụng đất đai,… gây ảnh 

hưởng đến ANTT. 

- Đến tháng 9/2021, trên địa bàn xã Hoài Hải không để xảy ra trọng án. 

- Đến tháng 9/2021 các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, 

nghiện hút…) và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế và giảm so với năm trước. 

 Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng và phát triển sâu rộng, 

vững chắc. Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Thông tư 

23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an năm 2020 đạt loại xuất sắc, năm 

2021 đảm bảo các tiêu chí phân loại xuất sắc. 

Chỉ tiêu 13.2. Xã có mô hình tự quản về ANTT; mô hình phòng, chống tội 

phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

Xã Hoài Hải đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Khu dân cư 

tự quản về ANTT” tại thôn Kim Giao Bắc; đến tháng 9/2021, căn cứ hiệu quả hoạt 

động của mô hình trên, xã đã tổ chức nhân rộng tại 03 thôn Kim Giao Trung, Kim 

Giao Thiện, Kim Giao Nam. 

Đến tháng 9/2021: Xã Hoài Hải có 4/5 thôn có mô hình tự quản về ANTT 

(Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung, Kim Giao Thiện, Kim Giao Nam).  

Kinh phí đã thực hiện: 156.564.804 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu năm trăm 

sáu mươi bốn nghìn tám trăm không bốn đồng), kinh phí đều thuộc ngân sách xã. 

c. Đánh giá tiêu chí số 13 – An ninh trật tự:  Đạt. 

TỔNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN ĐẠT: 13/13 tiêu chí - Bộ tiêu chí, chỉ tiêu 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 

Đến nay, xã không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Tổng số nợ trong 

XDCB đến ngày 21/07/2021 của xã Hoài  Hải : 8.713 triệu đồng. Phòng Tài chính - Kế 
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hoạch thị xã đã kiểm tra thống nhất về khả năng cân đối nguồn lực của xã đảm bảo tái 

đầu tư xây dựng, duy trì không để phát sinh nợ đọng trong các năm tiếp theo. 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ. 

Hồ sơ đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, đúng trình tự thủ tục theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

- UBND xã Hoài Hải đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hoài Hải đã được UBND 

thị xã Hoài Nhơn thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm 

thẩm tra là 13/13 tiêu chí, đạt 100%. 

3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 

- Đến nay, xã không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. 

III. KIẾN NGHỊ 

- Cần tiếp tục quan tâm xây dựng kè chống xói lỡ bờ biển với chiều dài hơn 

6km, nhằm ổn định tình hình cho gần 2.000 hộ dân trên địa bàn xã Hoài Hải an tâm 

sản xuất; kè chắn sóng biển. 

- Tăng cường các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ổn 

định cho người dân, thoát nghèo bền vững. 

- Các ngành, cơ quan cấp trên quan tâm cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có năng lực và đầu tư dịch vụ, thương mại 

trên địa bàn xã, nhất là đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện 13 tiêu chí của Bộ 

tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã Hoài Hải năm 2021. 

Kính trình các Sở, ngành của tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh thẩm định xét, công 

nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Bình Định; 

- BCĐ NTM tỉnh Bình Định; 

- Sở NN và PTNT Bình Định; 

- Văn phòng ĐPXD NTM tỉnh; 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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BIỂU TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 13 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

  xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
------------------ 

 

TT 

Tên 

tiêu 

chí 

Nội dung tiêu chí Yêu cầu chỉ tiêu nâng cao 
Kết quả  

thực hiện  

Kết 

quả 

đánh 

giá 

I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI                                                                

1 
Giao 

thông 

1.1. Đường xã và đường 

từ trung tâm xã đến đường 

huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa 

Đạt 100% đường xã đạt tối 

thiểu đường cấp VI 

theo TCVN 4054:2005 

6,5 km 

Đạt 100% 
Đạt 

1.2. Đường trục thôn, làng 

và đường liên thôn, làng 

đảm bảo ô tô đi lại thuận 

tiện quanh năm. 

Đạt 100% (trong đó: 70% 

được cứng hóa và đạt 

đường loại B) 

6,06km bê 

tông hóa  

Đạt 100% 

Đạt 

1.3. Đường ngõ, xóm sạch 

và không lầy lội vào mùa 

mưa. 

Đạt 100% (trong đó: 70% 

được cứng hóa và đạt 

đường loại C) 

10,608 km  

bê tông,  

cứng hóa; 

đạt 100%  

Đạt 

1.4. Đường trục chính nội 

đồng đảm bảo vận chuyển 

hàng hóa thuận tiện quanh 

năm. 

Đạt 100% (trong đó: 70% 

được cứng hóa và đạt 

đường loại B hoặc loại C) 

0,36 km bê 

tông hóa; 

Đạt 100% 

Đạt 

2 
Thủy 

lợi 

Tỷ lệ diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp được 

tưới và tiêu nước chủ 

động đạt từ 85% trở lên. 

≥85% 100% Đạt 

3 
Trường 

học 

Tỷ lệ trường học các cấp: 

Mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở có cơ 

sở vật chất và thiết bị dạy 

học đạt chuẩn quốc gia 

Đạt 100% 

100% (3/3 

trường 

mầm non, 

tiểu học, 

trung học 

cơ sở) 

Đạt 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN, NÂNG 

CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 
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4 

Tổ 

chức 

sản 

xuất 

4.1. Xã thực hiện hiệu quả 

quy hoạch, kế hoạch phát 

triển sản xuất hàng hóa 

chủ lực của xã gắn với cơ 

cấu lại sản xuất nông 

nghiệp, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn 

được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt 

Đạt 

- Kế hoạch phát triển 

sản xuất hàng hóa 

chủ lực của xã được 

triển khai thực hiện 

hiệu quả. 

Đạt Đạt 

- Thực hiện cơ cấu 

lại sản xuất nông 

nghiệp, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế đạt 

được mục tiêu, chỉ 

tiêu hàng năm của 

huyện, xã đề ra. 

Đạt Đạt 

4.2. Xã có ít nhất 01 hợp 

tác xã thành lập theo Luật 

Hợp tác xã năm 2012 có 

hiệu quả và được nhân 

rộng 

Đạt 

Có 02 Hợp 

tác xã 

(01htx 

đang hoạt 

động, 

01htx mới 

thành lập) 

Đạt 

4.3. Tỷ lệ mô hình liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị 

hàng hóa đối với sản 

phẩm chủ lực của xã đảm 

bảo chất lượng, an toàn 

thực phẩm của địa 

phương 

≥80% 

3/3 sản 

phẩm chủ 

lực, đạt 

100% 

Đạt 

4.4. Thực hiện cơ giới hóa 

sản xuất nông nghiệp đối 

với cây trồng chủ lực 

≥80% Đạt Đạt 

4.5. Xã có ít nhất 01 mô 

hình ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất và chế 

biến sản phẩm an toàn, 

sạch hoặc mô hình sản 

xuất theo hướng hữu cơ 

Đạt 

01 mô hình 

Nuôi tôm 

thẻ chân 

trắng thâm 

canh đảm 

vệ sinh thú 

y, bảo vệ 

môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

Đạt 
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5 
Thu 

nhập 

Thu nhập bình quân đầu 

người tại thời điểm xét, 

công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao 

phải gấp 1,2 lần trở lên so 

với thời điểm được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới 

Đạt 

62,56 triệu 

đồng/ 

người/ năm 

(bằng 1,25 

lần thu 

nhập năm 

2018) 

Đạt 

6 
Hộ 

nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

giảm từ 0,5 lần trở xuống 

so với mức quy định. 

≤2,5% 0% Đạt 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - Y TẾ - VĂN HÓA     

7 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

7.1. Đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2 
Đạt Đạt Đạt 

7.2. Đạt chuẩn và duy trì 

đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học 

cơ sở mức độ 3 

Đạt Đạt Đạt 

7.3. Tỷ lệ lao động có 

việc làm qua đào tạo 
≥50% 51,35% Đạt 

8 

Lao 

động 

nông 

thôn 

Số lao động nông thôn 

trong độ tuổi lao động 

thường trú tại địa phương 

có khả năng tham gia lao 

động được tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức khoa 

học, công nghệ, rủi ro 

thiên tai, cơ chế, chính 

sách của Nhà nước và 

được cung cấp thông tin 

để phát triển sản xuất, 

kinh doanh hoặc chuyển 

đổi cách thức làm ăn phù 

hợp 

≥90% 100% Đạt 

9 Y tế 

9.1. Chất lượng chăm sóc 

sức khỏe ban đầu và mức 

hưởng thụ các dịch vụ y tế 

ban đầu cho người dân 

được bảo đảm 

Đạt 

100% người dân 

được chăm sóc sức 

khỏe ban đầu và thụ 

hưởng các dịch vụ y 

tế 

Đạt Đạt 
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9.2. Thực hiện hiệu quả 

công tác kiểm soát các 

bệnh truyền nhiễm và 

bệnh gây dịch 

Đạt 

Không để lây lan trên 

diện rộng các bệnh 

truyền nhiễm và bệnh 

gây dịch trên địa bàn 

Đạt Đạt 

9.3. Không có tình trạng 

ngộ độc thực phẩm đông 

người 

Đạt 

Xử lý kịp thời các vụ 

ngộ độc thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn 

Đạt Đạt 

10 
Văn 

hóa 

10.1. Các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao được bảo đảm, 

thu hút nhiều người dân 

tham gia 

Đạt 

Duy trì thường xuyên 

các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao; thu hút 

tối thiểu 60% số 

người dân tham gia 

Trên 75% 

người dân 

tham gia 

Đạt 

10.2. Bảo tồn và phát huy 

những giá trị tốt đẹp văn 

hóa truyền thống địa 

phương 

Đạt 

Có các hoạt động bảo 

tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa truyền 

thống 

Đạt Đạt 

10.3. Xây dựng cộng 

đồng dân cư văn minh, 

dân chủ, đoàn kết, tương 

trợ, giúp đỡ nhau, thực 

hiện tốt các hoạt động 

nhân đạo từ thiện 

Đạt 

Có các hoạt động 

tương trợ, giúp đỡ 

nhau, thực hiện tốt 

các hoạt động nhân 

đạo từ thiện 

Đạt Đạt 

IV. CẢNH QUANG - MÔI TRƯỜNG     

11 

Cảnh 

quang 

- Môi 

trường 

11.1. Có hệ thống cung 

cấp nước sinh hoạt tập 

trung đảm bảo cung cấp 

nước sạch cho tối thiểu 

80% hộ dân trên địa bàn 

toàn xã; 100% hộ gia đình 

trong xã được sử dụng 

nước sạch theo quy định 

Đạt 

100% hộ 

sử dụng 

nước sạch 

từ CT 

CNTT 

 

 Đạt 

11.2. Xây dựng cảnh quan, 

không gian nông thôn sáng 

- xanh - sạch - đẹp, giữ gìn 

bản sắc văn hóa tốt đẹp 

của địa phương trên địa 

bàn toàn xã 

Đạt 

Có phương án và tổ 

chức thực hiện việc 

xây dựng cảnh quan, 

môi trường sáng - 

xanh - sạch - đẹp trên 

địa bàn 

Đạt Đạt 
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11.3. Có mô hình phân 

loại rác tại nguồn 
Đạt 

Có mô hình phân rác 

thải tại nguồn được 

triển khai ít nhất trên 

10% số hộ dân trên 

địa bàn toàn xã 

10%  

(185/ 

1839hộ) 

  

Đạt 

11.4. Thực hiện hiệu quả 

các giải pháp, phương án 

cụ thể về bảo vệ môi 

trường, chủ động phòng 

chống thiên tai và thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

Đạt 

Có phương án và tổ 

chức thực hiện hiệu 

quả công tác bảo vệ 

môi trường, chủ động 

phòng chống thiên tai 

và thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

Đạt Đạt 

11.5. Khu xử lý rác thải 

tập trung của xã (nếu có), 

phải được trồng nhiều lớp 

hàng rào cây xanh phù 

hợp bao bọc xung quanh 

Đạt 

Không có 

khu xử lý 

rác thải tập 

trung 

Đạt 

11.6. Lượng rác thải sinh 

hoạt phát sinh trên địa bàn 

xã được thu gom và xử lý 

theo đúng quy định 

≥70% 

93,5% 

(1.719/ 

1.839 hộ) 

Đạt 

V. HÀNH CHÍNH CÔNG - AN NINH TRẬT TỰ     

12 

Hệ 

thống 

chính 

trị và 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

12.1. Thực hiện tốt các 

quy định của pháp luật về 

dân chủ cơ sở 

Đạt 

- Có thực hiện công 

khai những nội dung 

quy định cho nhân 

dân biết. 

Có  

đầy đủ 
Đạt 

 Có tổ chức cho nhân 

dân bàn và quyết 

định những nội dung 

theo quy định. 

Có  

đầy đủ 
Đạt 

 Có tổ chức cho nhân 

dân tham gia ý kiến 

những nội dung quy 

định trước khi cơ 

quan Có thẩm quyền 

quyết định. 

Có  

đầy đủ 
Đạt 

- Có tổ chức thực 

hiện các nội dung 

nhân dân giám sát 

theo quy định 

Có  

đầy đủ 
Đạt 
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12.2. Các thôn, làng xây 

dựng và thực hiện hiệu 

quả hương ước (hoặc quy 

ước) cộng đồng 

Đạt 

100% thôn, làng có 

hương ước (hoặc quy 

ước) được xây dựng, 

công nhận theo đúng 

trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả 

100% Đạt 

12.3. Cán bộ, công chức 

xã chấp hành nghiêm 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong thực 

hiện nhiệm vụ 

Đạt 

Không có cán bộ, 

công chức xã vi 

phạm quy định về 

giờ giấc làm việc, 

đạo đức và văn hóa 

giao tiếp trong thực 

thi công vụ 

Đạt Đạt 

12.4. Thực hiện tốt cải 

cách thủ tục hành chính; 

giải quyết các thủ tục 

hành chính cho tổ chức, 

công dân đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp 

luật 

Đạt 

Có ít nhất 01 sáng 

kiến hoặc giải pháp 

mới trong cải cách 

thủ tục hành chính 

nhằm rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ 

tục hành chính; 

không có hồ sơ trễ 

hẹn trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

đã công bố và áp 

dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng phù 

hợp tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 

9001:2015 

Có 01 

 sáng kiến; 

không có 

hồ sơ trể 

hẹn; đã 

công bố và 

áp dụng hệ 

thống quản 

lý ISO 

9001:2015  

Đạt 

13 

An 

ninh 

trật tự 

13.1. An ninh trật tự được 

đảm bảo; nhân dân tích 

cực tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc 

Đạt 

 Duy trì đảm bảo 

ANTT trên địa bàn 

xã; không để xảy ra 

mâu thuẫn kéo dài 

trong nội bộ nhân 

dân; không để xảy ra 

các tụ điểm cờ bạc 

dưới mọi hình thức. 

Đạt Đạt 
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Phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ được 

xây dựng và phát 

triển sâu rộng, vững 

chắc, xếp loại hàng 

năm phải đạt loại 

xuất sắc. 

Đạt Đạt 

13.2. Xã có mô hình tự 

quản về ANTT; mô hình 

phòng, chống tội phạm 

hoạt động thường xuyên, 

hiệu quả 

Đạt 

Có 2/3 số thôn trong 

xã có mô hình tự 

quản về ANTT; mô 

hình phòng, chống 

tội phạm hoạt động 

thường xuyên, hiệu 

quả 

4/5 thôn Đạt 
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