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BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 

của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 

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 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Chơn Thành báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như sau: 

I. Đặc điểm tình hình chung 

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

Huyện Chơn Thành với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Nam của tỉnh 
Bình Phước, là nơi giao cắt các tuyến Quốc lộ 13,14, đường Hồ Chí Minh, giáp 
ranh với tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài 35km, cách 
thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương 55km, cách trung tâm Thành phố Hồ 
Chí Minh 85km, Chơn Thành hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh 
tế - xã hội, có ranh giới hành chính tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

 + Phía Nam giáp huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

 + Phía Đông giáp thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương. 

 + Phía Tây giáp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

Về đơn vị hành chính, huyện có 09 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 
thị trấn Chơn Thành và 08 xã: Minh Thành, Minh Hưng, Thành Tâm, Minh 
Long, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh; với tổng diện tích tự 
nhiên là 389,59 km2, dân số 91.026 người, mật độ dân số 233 người/km2. Trên 
địa bàn huyện có 05 tôn giáo chính, số người theo các tôn giáo chiếm 11,67% 
dân số toàn huyện, trong đó Phật giáo chiếm 31,4%, Thiên chúa giáo chiếm 
42,9%, Tin lành chiếm 21,06%, Cao đài chiếm 2,1%, Hòa hảo chiếm 2,32%, 
còn lại là một số tín ngưỡng dân gian khác; có 29 thành phần dân tộc cùng sinh 
sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 8% dân số của huyện (Chủ yếu là 
Dân tộc S’Tiêng và Khơ me); Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch 
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vụ năm 2020: Nông nghiệp 14,5%; công nghiệp xây dựng 73,2%; Thương mại - 
dịch vụ 12,3%. 

 2. Thuận lợi  

- Về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: 

 Là một huyện trung du, song huyện Chơn Thành có địa hình tương đối 
bằng phẳng, chủ yếu là địa hình đồi thoải, lượn sóng nhẹ, độ cao trung bình 50-
55m, toàn huyện có độ dốc <15o, rất thuận lợi cho quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ 
tầng cho phát triển công nghiệp và phát triển nông nghiệp. 

Huyện Chơn Thành mang đặc điểm chung của khí hậu vùng Đông Nam 
Bộ, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao 
Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, 
hình thành những vùng sản xuất tập trung như: vùng chuyên cây cao su với trên 
90% diện tích cây trồng là cây cao su; một số vùng cây ăn quả đang phát triển 
với những cây trồng chủ lực như: bưởi, cam, quýt, sầu riêng… thuận lợi cho 
phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, góp phần thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 - Về điều kiện kinh tế - xã hội 

Huyện Chơn Thành có trục đường Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 giao nhau, 
đường Hồ Chí Minh thuận lợi cho việc giao thương với các tỉnh trọng điểm kinh 
tế của vùng Đông Nam Bộ (Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai) và các 
tỉnh vùng Tây nguyên, thuận lợi về giao thông đối ngoại, có điều kiện tiếp thu 
khoa học kỹ thuật và giao thương hàng hoá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, 
đạt khá, giá trị sản xuất về công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp liên tục tăng; 
đang dần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung, mô 
hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Huyện Chơn Thành 
được Tỉnh ủy – UBND tỉnh xác định đầu tư thành huyện phát triển công nghiệp 
trọng điểm của toàn tỉnh với nhiều khu công nghiệp đã và đang được xây dựng 
thu hút vốn đầu tư và nguồn nhân lực lớn. Trong những năm qua, kết cấu hạ 
tầng kinh tế xã hội được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện, gắn phát 
triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn 
mới.  

Giai đoạn 2010-2020: tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, đạt bình quân 
11,12% năm; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 14,5%, giảm 7,6% so 
với năm 2011 (22%); công nghiệp xây dựng đạt 73,2%, tăng 14,1% so với năm 
2011 (59,1%); thương mại - dịch vụ đạt 12,3 %, giảm 6,5% so với năm 2011 
(18,9%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, theo đúng định hướng 
(tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nghành nông nghiệp). 



 
 
3 

 3. Khó khăn 

- Lao động tham gia sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao so với các 
ngành khác (chiếm khoảng 40%), tuy nhiên, giá trị sản xuất mang lại chưa tương 
xứng. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thị trường tiêu thụ; giá 
cả sản phẩm nông nghiệp (tiêu, cao su,…) thường biến động, nhất là những năm 
gần đây luôn ở mức thấp; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hình thức liên kết 
chuỗi giá trị chưa được phát triển bền vững. 

 - Mặc dù có tốc độ phát triển chung khá, song, giữa các xã khu vực nông 
thôn vẫn có sự phát triển chưa đồng đều. Khu vực nông thôn có địa bàn rộng, 
dân cư sống không tập trung nên việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông 
thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.  

- Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các xã hầu hết tập trung nhiều 
vào xây dựng cơ sở hạ tầng, riêng lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, 
nâng cao thu nhập cho nhân dân chưa có định hướng rõ rệt, sản xuất nông 
nghiệp chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thô, phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, chưa 
có nhiều sản phẩm đặc trưng. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa được phát triển rộng rãi.   

- Việc huy động nguồn vốn đã được thực hiện có hiệu quả nhưng tỷ lệ 
vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất còn rất ít, hầu hết các mô hình được hỗ trợ 
vốn đều là những mô hình nhỏ lẻ, hiệu quả đạt được từ nguồn vốn này không 
cao. 

- Trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư, đã 
góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị hóa, tăng dần tỷ trọng công nghiệp 
dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đây là những điều kiện tốt để sớm có giải pháp phát 
triển công nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh. Song bên cạnh 
những mặt tích cực thì cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức trong việc thực 
hiện và duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí an ninh 
trật tự, môi trường và phát triển sản xuất.  

 II. Căn cứ triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới 

 1. Các văn bản của Trung ương 

 - Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (Khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định số 
800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 
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342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số 
tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 1600/QĐ-
TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

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

 - Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020; 

 - Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố 
trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

 - Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020; 

 - Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 
mới; Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020; 

 2. Các văn bản của tỉnh Bình Phước 

- Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước về 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020; 

- Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 20/11/2015 của Đại hội Đại biểu lần thứ 
X của Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về chuyển đổi, 
phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020; 

- Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của  Hội đồng 
nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020; 

- Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh về 
mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới giia đoạn 2013-2020; 



 
 
5 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về 
ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện  Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020; 

- Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi 
đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  Bình Phước 
giai đoạn 2011-2015; 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh về việc 
quy định chi tiết thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh quy định 
về cơ chế đầu tư  đối với công trình đặc thù thuộc chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2020; 

- Chương trình số 200/CTr-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Bình 
Phước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-
2020 tỉnh Bình Phước; 

- Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung 
sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

3. Các văn bản của huyện 

 - Nghị Quyết số 07-NQ/HU ngày 18/9/2014 của Huyện ủy về chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chơn Thành giai đoạn 2014-2020. 

- Chương trình hành động số 04-CTr/HU ngày 15/4/2016 của Huyện ủy về 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XI (nhiệm kỳ 2015-2020), 
trong đó xác định “Chương trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” là một trong 04 
chương trình đột phá của huyện.  

- Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 19/10/2017 của Huyện ủy về Phát triển 
kinh tế tập thể, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2020; 
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- Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 8/7/2011 của UBND huyện về việc 
phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Chơn Thành 
giai đoạn 2010-2015. 

- Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện về  
Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị 
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên đia bàn huyện giai đoạn 2013-2015 và định 
hướng năm 2020; 

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện về việc 
tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ để lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện về Tổng kết 5 
năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; 

- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/4/2016 của UBND huyện về  
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016; 

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10/05/2016 của UBND huyện về việc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

 - Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện về Thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; 

 - Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện về triển 
khai phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 
Chơn Thành” giai đoạn 2017-2020. 

 - Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện về thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; 

 - Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện về  
Xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

 - Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện về Tập 
huấn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; 

 - Kế hoạch số 122-KH/HU ngày 07/12/2018 của Huyện ủy về Đẩy nhanh 
công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới đến năm 2020; 

 - Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện về Tổ chức 
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật, chung tay xây dựng Nông thôn mới" năm 2019; 
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 - Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện về thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; 

 - Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện về Tổng kết 
10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

 III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới 

1. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động: 

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng, 
quyết định thành công trong xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu  
triển khai thực hiện chương trình đến nay, BCĐ huyện và UBMTTQVN cùng 
các đoàn thể huyện, xã đã quan tâm phổ biến tuyên truyền về các chủ trương, 
chính sách, quy định của chương trình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân với nhiều hình thức và nội dung cụ thể, lồng ghép tuyên truyền vào 
các buổi sinh hoạt chuyên đề, các phong trào, các hội thi, các buổi sinh hoạt khu 
dân cư... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua hệ thống Đài Truyền 
thanh – Truyền hình  được thực hiện thường xuyên, liên tục; nội dung được 
lồng ghép trong các bản tin thời sự, các chuyên đề, chuyên mục, đã chuyển tải 
đến nhân dân trên địa bàn nắm bắt được mục tiêu, ý nghĩa, nội dung các tiêu chí 
xây dựng Nông thôn mới, đồng thời nêu lên các gương người tốt, việc tốt, điển 
hình tiên tiến trong phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới.  

Với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị với tinh thần mỗi người dân góp một ý tưởng và một hành động việc làm cụ 
thể, thiết thực để xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng 
nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phổ biến rộng khắp và đã được 
cụ thể hóa bằng những chương trình, việc làm cụ thể như: Hội Nông dân phát 
động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; hàng 
năm có hơn 60% hộ hội viên đăng ký tham gia, bình quân có 2.200 hộ đạt danh 
hiệu ở 4 cấp; điển hình hộ ông Ngô Văn Phi (ấp 5, Minh Long) được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen; hộ ông Nguyễn Trung Song (ấp 4, Minh Thành) được 
tuyên dương Nông dân xuất sắc toàn quốc. Các phong trào thi đua làm đường bê 
tông xi măng, phong trào “5 không, 3 sạch’’, phong trào trồng cây xanh, dọn vệ 
sinh khu dân cư của Hội Liên hiệp phụ nữ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 
Huyện đoàn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” kết 
hợp với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” 
và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Chủ nhật xanh”, “thắp 
sáng đường quê”, “Camera an ninh”. Các chương xây nhà tình thương, nhà đại 
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đoàn kết của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Hội Cựu chiến binh với 
phong trào “Cựu chiến binh thi đua giúp nhau làm kinh tế giỏi”; Hội Người cao 
tuổi với phong trào Người cao tuổi nêu gương sáng, chung sức và gương mẫu 
vận động gia đình, con cháu tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông 
thôn mới… 

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện đã phát động phong trào cán bộ 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn huyện đóng góp ủng hộ 1 ngày 
lương tham gia xây dựng nông thôn mới và tích cực vận động các tập thể, cá 
nhân, tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Nông thôn 
mới, xóa đói giảm nghèo. Qua 10 năm, đã huy động đóng góp tổng trị giá hơn 
75 tỷ đồng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây 
dựng mương thoát nước... tiêu biểu là hộ gia đình ông Nguyễn Viết Tuyên (ấp 
3, xã Minh Thành) đã tự nguyện hiến đất và đóng góp 1 tỷ đồng để làm đường 
giao thông; ông Nguyễn Văn Đại, ông Trần Đức Nhâm (ấp 3, xã Minh Thành) 
tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn; ở xã Minh Long có hộ ông 
Nguyễn Đăng Khoa (ấp 6, Minh Long) đóng góp 126 triệu đồng, hộ ông 
Nguyễn Thạnh (ấp 4, Minh Long) đóng góp 94.700.000đ; Công ty khai thác 
khoáng sản KL đóng góp 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông; Hộ ông 
Nhữ Mai Trình (Xã Quang Minh) đóng góp 90 triệu đồng...  

2. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương, Chương trình xây 
dựng nông thôn mới, các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; Huyện đã ban hành 
đồng bộ các văn bản để chỉ đạo thực hiện: Chương trình hành động của Huyện 
ủy, kế hoạch của UBND huyện, quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn 
Ban Chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện do 
đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, thành lập cơ quan giúp việc 
Ban chỉ đạo là Văn phòng điều  phối xây dựng nông thôn mới huyện do đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chánh văn phòng; Xây dựng quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo huyện, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 
huyện và xây dựng các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới hàng năm, từng giai đoạn. 

Chỉ đạo các xã đều có nghị quyết, kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo, 
Ban Quản lý xã, Ban Phát triển ấp để triển khai thực hiện chương trình trên từng 
địa bàn ấp, cộng đồng dân cư. 

Hàng tháng, UBND huyện họp giao ban với các ngành và UBND các xã 
để nghe báo cáo tiến độ và chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 
mới tại các xã. Đối với các ngành, UBND huyện đều yêu cầu lồng ghép và đưa 
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nội dung báo cáo của các ngành về tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới 
ở các xã và 09 tiêu chí huyện để nắm bắt tình hình, lộ trình thực hiện, từ đó 
UBND huyện có chỉ đạo cụ thể, xác định rõ nội dung và thứ tự ưu tiên các nội 
dung cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, các thành viên Ban chỉ 
đạo huyện cũng chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã tập trung 
giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra.  

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu huyện đạt huyện nông thôn mới trong 
năm 2020. UBND huyện đã chỉ đạo, phân công các đồng chí trưởng các phòng 
ban phụ trách từng xã để theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, nắm bắt những 
khó khăn, vướng mắc, đánh giá, rà soát từng tiêu chí, các hạng mục cần đầu tư, 
xác định nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện đạt các tiêu chí, kịp thời chỉ đạo 
các ngành hỗ trợ các địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất Huyện ủy, UBND 
huyện cho hướng chỉ đạo, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xã 
nông thôn mới và các tiêu chí huyện nông thôn mới. 

Hàng tháng, UBND huyện giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức làm việc với UBND các 
xã, để kiểm tra tiến độ hoàn thành Bộ tiêu chí nông thôn mới. Riêng đối với các 
hạng mục công trình do các ngành phụ trách, hàng tuần có báo cáo tiến độ thực 
hiện, gửi về Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện 
để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.  

Hàng năm, Huyện ủy, HĐND huyện đều có chương trình kiểm tra, giám 
sát chuyên đề về chương trình xây dựng nông thôn mới để giám sát các xã về 
tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn 
mới, qua đó đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, phù hợp với 
tình hình thực tế, đưa huyện hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, 01 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, huyện hoàn thành 9 tiêu chí 
huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020. 

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

 a) Công tác truyền thông 

 Nội dung truyền thông: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tập trung 
truyền thông những chủ trương, chính sách của tỉnh đã ban hành như: Cơ chế 
lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, vai trò chủ thể của  người dân 
và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, các 
chương trình xã hội hóa với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” 
như: giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng, nhà văn hóa và khu thể thao 
ấp, bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt 
là chương trình làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù... 
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 Đối tượng truyền thông: Toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến xã và 

các tầng lớp nhân dân, nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ 
nhận thức đến hành động để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và huy 
động tối đa các nguồn lực tập trung cho chương trình, đặc biệt là nguồn lực từ 
nhân dân. 

Phương thức truyền thông: Công tác tuyên truyền được thực hiện qua 
các buổi hội nghị học tập nghị quyết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Hội thi, hội diễn, các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền thông qua Đội thông tin lưu động, 
trên hệ thống loa đài truyền thanh, pano, băng rôn, xe tuyên truyền lưu động, 
lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp ấp, và tuyên truyền miệng, cụ thể: 
Đã tổ chức trên 50 hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, hội thi tìm hiểu tuyên 
truyền pháp luật về xây dựng nông thôn mới cấp huyện và ở các xã thu hút đông 
đảo nhân dân đến tham gia và cổ vũ; thực hiện 1.200 m2 pano, băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tổ chức 150 chuyến xe tuyên 
truyền lưu động. Trang thông tin điện tử của huyện có 01 mục xây dựng nông 
thôn mới, đã đăng tải được hơn 150 tin, bài, hình ảnh, văn bản chỉ đạo điều 
hành về công tác xây dựng nông thôn mới. Thực hiện và cấp phát hơn 20 ngàn 
tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, tranh tuyên truyền...) cho các xã tuyên 
truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh huyện đã 
thực hiện hơn 200 tin, bài, hình ảnh, bài viết, phóng sự, phỏng vấn về công tác 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trang mạng xã hội Facebook 
“Chơn Thành đổi mới và phát triển” đưa được 85 tin, bài về chương trình xây 
dựng nông thôn mới. 

 b) Công tác đào tạo, tập huấn 

 Hàng năm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã phối hợp với 
Văn phòng điều phối tỉnh tổ chức được 28 lớp tập huấn phổ biến các văn bản về 
chương trình xây dựng NTM cho thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, Ban Quản 
lý xã và Ban Phát triển ấp, đội ngũ báo cáo viên của xã, cán bộ làm công tác tác 
xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, tổng số hơn 1000 lượt tham gia. 
Chương trình tập huấn, tuyên truyền, tập trung vào các nội dung: các văn bản 
của trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới, phương pháp tổ chức 
triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu 
dân cư nông thôn kiểu mẫu, huyện nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới gắn 
với phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển kinh tế tập thể, chương trình 
mỗi xã một sản phẩm, triển khai các công trình theo thiết kế mẫu, cơ chế đặc 
thù, bảo vệ môi trường. 
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 4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới  

 Để đạt được kết quả vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, 
cùng với việc huy động nguồn lực từ ngân sách, UBMTTQ Việt Nam huyện và 
các tổ chức đoàn thể đã vận động, phát động các phong trào thi đua xây dựng 
NTM rộng khắp trên toàn địa bàn huyện. Việc huy động nguồn lực xây dựng 
nông thôn mới đảm bảo đúng theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 
12/12/2017 của  Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 
và được sử đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 
của  Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trong giai đoạn 2011-2020, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn huyện là 709,003 tỷ đồng. Trong đó:  

- Vốn ngân sách 629,585 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88,8% gồm: 

 + Nguồn trái phiếu Chính phủ: 8,613 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,2%. 

 + Ngân sách Trung ương: 55,034 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,8%. 

 + Ngân sách tỉnh: 117,301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,5%. 

 + Ngân sách huyện: 135,311 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19,1%. 

 + Ngân sách xã: 313,326 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 44,2%. 

- Vốn xã hội hóa 79,418 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,2%, gồm: 

 + Doanh nghiệp đóng góp: 4,258 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,6%.  

+ Nhân dân đóng góp: 75,16 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,6%.  

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

 Trên địa bàn huyện có 08 xã và 01 thị trấn, trong đó có 8/8 xã triển khai 
thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, đến cuối 
năm 2020, 08/08 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 
100% số xã. Cụ thể: 

 

STT 

 

Xã 
Năm công nhận 

đạt chuẩn 

 

Số Quyết định công nhận đạt chuẩn 

1 Xã Minh Thành 2015 Quyết định số 2552/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh 
Bình Phước 

2 Xã Minh Hưng 2016 Quyết định số 3039/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh 
Bình Phước 
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3 Xã Thành Tâm 2017 Quyết định số 3293/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh 
Bình Phước 

4 Xã Minh Long 2018 Quyết định số 2944/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 
Bình Phước 

5 Xã Minh Thắng 2019 Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 
15/01/2020 của UBND tỉnh Bình 
Phước 

6 Xã Minh Lập 2019 Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 
15/01/2020 của UBND tỉnh Bình 
Phước 

7 Xã Nha Bích  2020 Quyết định số 3276/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 
Bình Phước 

8 Xã Quang Minh 2020 Quyết định số 3273/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 
Bình Phước 

  

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

 6.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch 

 Công tác triển khai thực hiện 

 Căn cứ theo các quy định của Trung ương, quy định của UBND tỉnh và 
kết quả quy hoạch điểm dân cư nông thôn, Năm 2012, UBND huyện đã triển 
khai cho các xã tiến hành triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch nông thôn 
mới đồng bộ theo quy định. Đến năm 2013 toàn huyện đã có 08/08 xã được 
UBND huyện phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

 Trên cơ sở Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã 
phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 8/8 xã, 
UBND các xã đã thực hiện công bố, công khai quy hoạch theo quy định bằng 
các hình thức như niêm yết bản đồ quy hoạch nông thôn mới tại trung tâm xã, 
tại các ấp, cụm dân cư của từng xã, dựng bảng pano công bố quy hoạch tại xã, 
công khai rộng rãi để người dân được biết và thực hiện. 

Gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của từng xã, hàng 
năm, UBND các xã đã tổ chức rà soát, bổ sung điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
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 6.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

 a) Lĩnh vực giao thông 

 Công tác triển khai thực hiện 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, người dân nông thôn đã phát huy cao 
trách nhiệm, quyền lợi, chủ động tham gia tích cực, thực hiện xây dựng nông thôn 
mới. Từ năm 2010-2020, từ việc huy động nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh, 
huyện, xã và cộng đồng dân cư, hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã đã 
được thực hiện đầu tư nâng cấp bê tông xi măng, bê tông nhựa, láng nhựa tổng chiều 
dài là 322,09 km, cụ thể như sau: 

 Hệ thống đường giao thông nông thôn do UBND các xã quản lý đạt 
100% theo quy định: Hiện nay trên địa bàn các xã có tổng cộng 505 tuyến 
đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 563,75km. Trong đó, đã thực 
hiện nâng cấp bê tông xi măng, bê tông nhựa, láng nhựa được 345,22km, đạt tỷ 
lệ 61,24%, còn lại đã được cứng hoá bằng cấp phối sỏi đỏ. So với thời điểm 
năm 2010, tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn 
tăng 58,91% (năm 2010 tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hoá 13,13/563,75km, đạt 
2,33%). Trong đó: 

 + Đường xã, đường trục thôn xóm: gồm có 248 tuyến với chiều dài 
294,30km, hiện trạng đã được thực hiện đầu tư bê tông xi măng, bê tông nhựa 
nóng 248 tuyến, dài 294,3km đạt tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hoá 100%. 

 + Đường ngõ xóm: gồm 251 tuyến với chiều dài 248,75km, hiện trạng 
các tuyến đường ngõ xóm đã được cứng hoá bằng bê tông xi măng, cấp phối 
bằng sỏi đỏ, sạch sẽ không lầy lội vào mùa mưa, đạt tỷ lệ 100%.  

 + Đường trục chính nội đồng: gồm 06 tuyến với chiều dài 20,70km, hiện 
trạng các tuyến đường trục chính nội đồng đã được thực hiện đầu tư cứng hoá 
bằng cấp phối đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt tỷ lệ 100% . 

 Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông nông thôn từ 
huyện đến xã đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, là bước đột phá mới, tạo điều 
kiện thuận lợi về giao lưu trao đổi hàng hóa cho người dân, sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp phát triển tạo điều kiện thuận tiện trong việc tiêu thụ, tìm 
kiếm thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, tạo bước đột phá về phát triển 
kinh tế - xã hội trên toàn huyện. 

 b) Thủy lợi 

Với đặc điểm địa hình bằng phẳng, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cây 
công nghiệp lâu năm, cây ăn trái, sử dụng nguồn nước ngầm, từ sông suối tự 
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nhiên để tưới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nên huyện Chơn Thành không xây 
dựng hệ thống thủy lợi. Công tác phòng chống thiên tai hàng năm được quan 
tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban  phụ trách địa bàn để chủ 
động, kịp thời hỗ trợ, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.  

 Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện là 38.983,68 ha, diện tích cây 
trồng là 26.636 ha (cây lâu năm 25.478 ha, cây hàng năm 1.158 ha).  

 - Về tưới chủ động: Trên địa bàn huyện diện tích trồng cây lâu năm (cao 
su, điều) khá lớn chiếm 91,3% diện tích cây lâu năm, đây là cây trồng không 
cần tưới nước chủ động, nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng và phát triển bình 
thường. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần tưới chủ động là 
2.302/2.302 ha đã được tưới chủ động, đạt 100% bao gồm: Cây tiêu là 90,4 ha; 
cây ăn trái các loại là 1.054 ha và 1.158 ha diện tích trồng cây hàng năm. 

 - Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và thủy sản được tiêu 
chủ động đạt 100%, cụ thể: Diện tích đất tự nhiên của huyện là 38.983,68 ha. 
Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 33.209,18 ha, đất phi nông nghiệp là 
5.731 haha, đất nuôi trồng thủy sản là 43,47 ha đều được tiêu nước chủ động.  

UBND các xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn xã, 8/8 xã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai 
cấp xã. Hàng năm các xã đều có kế hoạch và phương án trong công tác phòng, 
chống đối với mọi tình huống ảnh hưởng do thiên tai có thể xảy ra. Các xã được 
Ban chỉ huy PCTT tỉnh, huyện cấp trang thiết bị PCTT nhằm sẵn sàng ứng cứu 
khi xảy ra tình huống. Thông tin về tình hình thời tiết được BCH PCTT xã cập 
nhật và tuyên truyền, thông tin, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã 
đến với nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 8/8 xã đạt tiêu chí về 
thủy lợi. 

 c) Hệ thống điện 

Từ năm 2010 đến nay, hệ thống điện trên địa bàn các xã đã được ngành 
điện tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện 
để nông dân đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản làm 
tăng giá trị nông sản, phát triển công nghiệp, dịch vụ, các hoạt động văn hoá xã 
hội ở nông thôn góp phần nâng cao đời sống cho nông dân, đẩy nhanh quá trình 
xây dựng nông thôn mới. 

Toàn huyện, đang quản lý vận hành 303km đường dây trung áp, 252 km 
đường dây hạ áp, 818 TBA tổng dung lượng 214.445 kVA, trong đó: 426 TBA 
công cộng phục vụ bán điện lẻ với tổng dung lượng 197.108kVA, 392 TBA 
điện lực sử dụng với tổng dung lượng 17.338kVA, tỷ lệ sử dụng điện trên địa 
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bàn huyệt đạt 99,02%. Đến nay huyện Chơn Thành đã có 8/8 xã đạt Tiêu chí số 
4 - Điện nông thôn, tăng 01 xã so với năm 2011. 

 d) Trường học 

 Xác định việc hoàn thiện cơ sở vật chất trường học là điều kiện cơ bản để 
nâng cao chất lượng dạy và học, từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã tập 
trung nguồn lực để đầu tư vào hệ thống trường học các cấp. Tính đến thời điểm 
hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 trường công lập (mầm non 09 trường, tiểu 
học 07 trường; trung học cơ sở 03 trường, TH – THCS có 04 trường) và 33 
trường, cơ sở mầm non dân lập. Ngoài ra còn có 02 trường THPT, 01 trường 
THCS – THPT công lập, 01 trường cao đẳng nghề, 01 Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp – Giáo dục thường xuyên đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo 
nguồn nhân lực tại chỗ và phát triển văn hóa xã hội của địa phương. 

 Từ năm 2010 đến nay, đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 27 công trình 
trường học, xây dựng mới 7 trường học. Đến nay, không còn phòng học tạm bợ, 
không có lớp học ca 3, các xã đều có trường học từ Mầm non, Tiểu học, Trung 
học cơ sở và các trường học đều nằm ở trung tâm xã tạo điều kiện thuận lợi cho 
con em đến trường. Tất cả 23/23 trường công lập đều có cơ sở vật chất đảm bảo 
cho việc và dạy. Toàn huyện có 8/8 xã đạt tiêu chí số 05 về Trường học theo 
Quy định của UBND tỉnh (Năm 2011 huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí). 

 e) Cơ sở vật chất văn hóa  

Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 8/8 xã đã có hội trường đa năng phục vụ 
cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, 58/58 khu dân cư của các xã đều có sân 
bóng chuyền và sân cầu lông phục vụ cho nhân dân trên địa bàn, có 58/58 khu 
dân cư đã được xây dựng nhà văn hóa ấp đáp ứng đủ các điều kiện về sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ cho người dân trên địa bàn, 58/58 khu dân cư có tủ sách pháp 
luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Toàn huyện có 8/8 xã đạt 
tiêu chí văn hóa. 

 f) Chợ nông thôn 

Trên địa bàn huyện có 05 chợ, gồm Chợ Minh Hưng, Chợ Chơn Thành, Chợ 
Minh Lập Chợ Thành Tâm và Chợ Quang Minh. Ngoài ra, trên địa bàn các xã hình 
thành nhiều cơ sở tiện ích, khu mua bán tập trung đáp ứng nhu cầu mua bán, tiêu dùng 
trên địa bàn. Đến nay có 8/8 (100%) xã đạt chuẩn tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tăng 
07 xã so với tháng 12 năm 2010 (do thay đổi yêu cầu của tiêu chí theo Quyết 
định 753/QĐ-UBND, xã có nơi mua bán, trao đổi hàng hóa theo quy hoạch là 
đạt tiêu chí). Hệ thống chợ trên địa bàn các xã đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu 
tiêu dùng dân cư trên địa bàn.   



 
 

16 
 g) Thông tin và truyền thông 

Các xã trên địa bàn huyện đã có cơ sở vật chất về thông tin và truyền thông 
đạt chuẩn, 5/8 xã có điểm Bưu điện văn hóa xã, 8/8 xã có Internet đến các ấp, 8/8 
xã có trạm truyền thanh và hệ thống loa, 8/8 xã có ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, điều hành và bộ phận một cửa điện tử, 8/8 xã đạt chuẩn về tiêu chí 
thông tin và truyền thông. 

 Trên địa bàn huyện hiện có 02 doanh nghiệp viễn thông, 99 trạm BTS. 
Ngành viễn thông hiện nay đang phát triển mạnh với việc cung cấp dịch vụ 
MegaVN, các đường truyền ADSL… đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân 
dân và đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt. Các ấp trên địa bàn 
huyện đều có internet, các đại lý kinh doanh internet, điện thoại, đạt tỷ lệ 100%. 

 Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã tập trung đầu tư trang thiết bị và 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và quản lý văn bản nhằm 
đảm bảo phục vụ công tác quản lý và điều hành. Đồng thời, đã triển khai thực hiện 
hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện và cấp xã nhằm phục vụ 
nhân dân, dịch vụ công đang được phục vụ chủ yếu ở mức độ 2,3. 

 h) Nhà ở dân cư  

 Năm 2010, đánh giá theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, 
8/8 xã vẫn còn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn đạt dưới 90%, toàn 
huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí.  

 Thời gian qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống của người dân 
ngày càng được nâng cao, người dân đã đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang nhà 
cửa. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện cùng với các cơ quan, đoàn thể 
đã vận động xây dựng được 676 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, sửa chữa được 18 căn nhà; xây dựng mới 7 căn nhà và sửa chữa được 18 
căn nhà cho người có công. Đến nay trên địa bàn huyện, số nhà kiên cố, bán 
kiên cố chiếm 98%, không còn nhà tạm, dột nát, có 8/8 xã đạt tiêu chí.  

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

 a) Trên lĩnh vực nông nghiệp 

Huyện Chơn Thành được tỉnh định hướng phát triển thành huyện công 
nghiệp trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên, Huyện ủy – UBND huyện vẫn xác định 
mục tiêu sản xuất là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. 
Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát 
triển theo đúng định hướng, sản xuất theo quy mô hàng hóa, tỷ trọng ngành 
nông nghiệp giảm trong cơ cấu kinh tế nhưng tăng về giá trị với định hướng 
phát triển cây công nghiệp lâu năm chủ lực là cây cao su, phát triển nhanh diện 
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tích cây ăn trái có gia trị cao và tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng cơ cấu 
ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất Nông - lâm - thuỷ sản năm 2020 theo giá so 
sánh năm 2010 đạt 4.560 tỷ đồng, tăng 44,5% so với năm 2011 (tăng trung bình 
4,3%/năm). 

Một số kết quả đạt được như sau: 

 + Về trồng trọt: Được phát triển theo đúng định hướng, công tác chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập cho người nông 
dân. Cơ cấu cây trồng được tập trung chuyển đổi sang những loại cây chủ lực, 
hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của địa 
phương như cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái, trong đó, diện tích cây cao su 
và cây ăn trái là chủ lực với tổng diện tích là 25.478 ha (Chiếm 95,6% tổng diện 
tích cây trồng của toàn huyện) là nguồn thu nhập chủ yếu của nông dân trên địa 
bàn huyện. 

 + Về chăn nuôi 

 Với lợi thế về đất đai, thị trường tiêu thụ rộng, các xã đã từng bước 
chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang 
phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại. Hiện trên địa bàn các xã 
có 123 trang trại đang hoạt động, trong đó có 62 trang trại chăn nuôi heo, gà. Đã 
có nhiều trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, xử lý, kiểm soát và sử 
dụng có hiệu quả chất thải chăn nuôi, khẳng định hướng phát triển lâu dài và ổn 
định. Năm 2020, quy mô đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau: Tổng đàn trâu, bò 
đạt 1.930 con, giảm 27,4% so với năm 2011 (2.459 con); tổng đàn heo đạt 
114.364 con, tăng 384 % so với năm 2011 (23.610 con); tổng đàn gia cầm đạt 
948,05 ngàn con, tăng 285,8% so với năm 2011 (245,7 ngàn con). 

 Việc gia tăng nhanh các trang trại chăn nuôi heo, gà tập trung, sử dụng 
giống mới, được chăm sóc, phòng bệnh theo quy trình kỹ thuật, đã góp phần 
chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn 
nuôi, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân; nhiều trang trại chăn 
nuôi gia súc, gia cầm áp dụng phương thức chăn nuôi chuồng lạnh đảm bảo hạn 
chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả trong quá trình chăn nuôi. Ngoài ra, trên địa 
bàn huyện có 02 điểm giết mổ tập trung, các điểm giết mổ đều được kiểm soát 
thú y và kiểm tra giám sát chặt chẽ của Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện và 
địa phương nên công tác kiểm soát giết mổ đã cơ bản đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong giết mổ và lưu thông sản phẩm sau giết mổ. 

 - Về phát triển kinh tế tập thể 

Xác định vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp 
theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao trình độ 
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sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực để thúc đẩy quá trình xây 
dựng nông thôn mới thành công. Huyện Chơn Thành đã tập trung chỉ đạo trong 
việc phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã nhằm đưa mô hình kinh tế này 
vào phát triển rộng rãi trên địa bàn, tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận với 
mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đến nay, đã thành lập 09 hợp tác xã nông nghiệp 
(gồm 02 hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm, 06 hợp tác xã hoạt động trong 
lĩnh vực trồng trọt và 01 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt – dịch vụ 
- môi trường). Cụ thể: 

+ Hợp tác xã măng tre Thành Tâm: Thành lập năm 2017, có 15 thành 
viên, chuyên trồng tre lấy măng, sản xuất tre giống, chế biến măng tre sấy khô, 
tổng diện tích 15 ha tre lấy măng, hàng năm cho sản phẩm 15 tấn măng tươi trên 
1ha và 2 tấn măng khô/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 40 lao 
động, sản phẩm măng tươi của Hợp tác xã đã được chứng nhận đạt VietGAP 
năm 2019. 

+ Hợp tác xã sản xuất thương mại, dịch vụ Hồ tiêu Minh Hưng: Thành 
lập năm 2016, có 7 thành viên, chuyên trồng tiêu, tổng diện tích 8 ha, hàng năm 
cho sản phẩm bình quân 1,3 tấn/ha, giải quyết việc làm cho 15 lao động. 

+ Hợp tác xã Rau an toàn Minh Hưng: Thành Lập năm 2019, có 8 thành 
viên tham gia, tổng diện tích 5 ha, chủ yếu trồng các loại rau ăn lá, cung cấp cho 
thị trường là các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn, hiện đã 
có sản phẩm được chứng nhận VietGAP. 

+ Hợp tác xã cây ăn trái Minh Thắng: Thành lập năm 2018, có 11 xã 
viên, tổng diện tích cây ăn trái hiện có là 25 ha, trồng các loại cây ăn trái chủ 
yếu là bưởi, cam, quýt, sầu riêng, hiện đã có sản phẩm được chứng nhận 
VietGAP, giải quyết việc làm thường xuyên cho 45 lao động. 

+ Hợp tác xã Đoàn Kết Minh Lập: Thành Lập năm 2017, có 7 thành viên 
tham gia, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (heo – gà), hàng năm, tổng đàn 
heo của hợp tác xã khoảng 2.000 son, tổng đàn gà khoảng 10.000 con, mang lại 
thu nhập ổn định cho 20 lao động. 

+ Hợp tác xã cây ăn trái Minh Long: Thành lập năm 2017, có 07 xã viên, 
tổng diện tích cây ăn trái hiện có là 22 ha, trồng các loại cây ăn trái chủ yếu là 
bưởi, mít, bơ, sầu riêng, hiện đã có sản phẩm được chứng nhận VietGAP, giải 
quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động. 

+ Hợp tác xã chăn nuôi Quang Minh: Thành Lập năm 2018, có 7 thành 
viên tham gia, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (bò - heo – gà), hàng năm, 
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tổng đàn heo của hợp tác xã khoảng 1.000 son, tổng đàn gà khoảng 50.000 con, 
mang lại thu nhập ổn định cho 15 lao động. 

+ Ngoài ra còn có 2 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông 
nghiệp là Hợp tác xã Minh Thành (Thành lập năm 2017) và Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Nha Bích (Thành lập năm 2017), với tổng số 15 thành viên, hoạt 
động trong lĩnh vực cung cấp cây giống, cung cấp vật tư nông nghiệp, thu gom 
rác thải, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động trên địa bàn 2 xã Minh 
Thành và Nha Bích. 

Trên địa bàn huyện đã hình thành mô hình sản xuất theo hướng liên kết 
như các trang trại chăn nuôi tập trung ký kết đầu ra sản phẩm với các công ty 
CP, CJ, Deheilf, mô hình sản xuất măng tre đạt chuẩn VietGAP, hợp tác xã 
trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP có ký kết hợp đồng với cơ sở thu 
mua. 

Với nguồn vốn phát triển sản xuất được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 
năm 2011 đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 26 dự án phát triển sản xuất, 
số hộ được hỗ trợ là 86 hộ, số tổ hợp tác được hỗ trợ là 04 tổ hợp tác, số hợp tác 
xã được hỗ trợ là 06 hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện có 8/8 xã đạt tiêu chí tổ 
chức sản xuất, tăng 07 xã so với thời điểm năm 2011. 

Về chương trình mỗi xã một sản phẩm: Đã có sản phẩm yến sào Công ty 
Yến Sào Nam Phú được UBND tỉnh chứng nhận OCOP đạt 3 sao. 

 - Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp 

 Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị và khả năng cạnh 
tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao 
khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thời gian qua, các xã xây 
dựng và triển khai Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực, hỗ trợ 
nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả 
trên địa bàn huyện. 

 Trên địa bàn huyện hiện đã có nhiều trang trại, hộ gia đình có ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như: sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, 
trồng dưa lưới, ra trong hệ thống nhà lưới, chăn nuôi heo, gà bằng hệ thống 
chuồng trại khép kín, các mô hình được đánh giá là mô hình sản xuất nông 
nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tổng diện tích tưới tiên tiến, tiết 
kiệm trên các loại cây trồng trên địa bàn huyện là 1.050 ha, chủ yếu là cây ăn 
trái. Tổng diện tích cây trồng trong nhà lưới là 35 ha, chủ yếu là trồng rau, cây 
dưa lưới. Có 62 trang trại chăn nuôi áp dụng chăn nuôi trong hệ thống chuồng 
trại hiện đại. 
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 Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa 

trong sản xuất (bón phân, tưới nước), xử lý ra hoa trái vụ, rải vụ trên các loại 
cây trồng để đảm bảo cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường theo mùa 
vụ khác nhau trong năm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân (chủ yếu 
tập trung trên các loại cây ăn trái như bưởi, cam, quýt, sầu riêng...). 

 b) Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ 

 + Về công nghiệp - TTCN 

 Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm gần đây được 
tập trung phát triển với mục tiêu trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của 
tỉnh, hiện đã có 05 khu công nghiệp lớn đang hoạt động gồm Khu công nghiệp 
Chơn Thành I, Khu công nghiệp Chơn Thành II, Khu công nghiệp Minh Hưng – 
Hàn Quốc, Khu công nghiệp Minh Hưng III, và Khu công nghiệp- Dân cư 
Becamex Bình Phước, các ngành công nghiệp chủ yếu về dệt may, chế biến gỗ - 
sản phẩm từ gỗ, sản xuất giấy, các mặt hàng kim khí.  

 Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong 
những năm qua đạt được kết quả tích cực, góp phần vào việc tăng trưởng kinh 
tế của huyện nói chung cũng như hỗ trợ trở lại đối với sự phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, ổn định và nâng cao hơn đối với 
đời sống của người dân nông thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm tăng 
trưởng bình quân 24,9%, đóng góp từ 45-50% GDP trong toàn huyện. 

 + Phát triển thương mại - dịch vụ 

Trên địa bàn các xã hiện có 1.107 doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, 
đang hoạt động trên địa bàn, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng 
bình quân 24,2%/năm. Cùng với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, 
hoạt động thương mại – dịch vụ, nhu cầu mua sắm cho tiêu dung và sản xuất 
cũng tăng nhanh, thị trường hàng hoá trên địa bàn huyện rất phong phú và đa 
dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các chợ hiện có trên địa bàn 
huyện đáp ứng được nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa tiêu dùng của dân cư 
trên địa bàn. Trong những năm qua đã thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hình thức chợ phiên, 
“Hàng Việt về nông thôn”; “Phiên chợ công nhân”...  

 + Về hoạt động tín dụng 

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện đã thể hiện được vai trò của mình 
trong hoạt động tín dụng, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của 
huyện, huy động và cho vay đầu tư, cụ thể ở một số đơn vị có quy mô hoạt động 
lớn như sau: 
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* Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Chơn Thành: Kết quả thực 

hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 cụ thể: 

Tình hình dư nợ cho vay đến 31/12/2020: tổng dư nợ đạt 1.923 tỷ đồng. 
Trong đó: dư nợ cho vay cá nhân 1.923 tỷ đồng. Cơ cấu nợ ngắn hạn 1.708 tỷ 
đồng, trung hạn 215 tỷ đồng; dư nợ không đảm bảo tài sản: 4 tỷ đồng. 

* Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chơn Thành: Trong 10 
năm (2011-2020) đã cho vay 444.252 triệu đồng, với 19.604 lượt hộ, góp phần 
giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp cho 1.214 lượt lao động ở nông thôn 
giải quyết việc làm, 1.417 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế 
tăng thu nhập cho gia đình, cải tạo và xây mới 8.226 lượt công trình nước sạch 
và nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu về ăn, ở, đi lại, học hành cho 
1.295 học sinh, sinh viên theo học tại các trường đào tạo. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện chòn có các nhân hàng thương mại đang 
hoạt động như: Ngân hàng công thương Việt Nam Viettin Bank, Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển BIDV, Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Sài Gòn – Thương tín Sacomebank, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng Thương 
mại cổ phần ngoại thương VietcomeBank… đã cung cấp các hoạt động tín 
dụng, đẩy mạnh lưu thông nguồn vốn trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. 

 6.4 Công tác giảm nghèo 

Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã 
hội, đoàn thể quần chúng và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Các chính sách đối 
với hộ nghèo, hộ cận nghèo được vận dụng đưa vào thực hiện có hiệu quả đã 
đem lại những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên 
toàn huyện đã giảm nhanh, bền vững. Đầu năm 2011, số hộ nghèo toàn huyện là 
975 hộ (chiếm tỷ lệ 5,46%) giảm xuống còn 62 hộ (chiếm tỷ lệ 0,22%) vào cuối 
năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt 100% so với kế hoạch giao hằng năm. Công 
tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo dân tộc thiểu số được 
quan tâm, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo là đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

Một số kết quả cụ thể: Tổng số thẻ BHYT cấp cho người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số: 21.815 thẻ, trong 
đó: đồng bào DTTS: 5.413 thẻ. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách 
xã hội với tổng số tiền: 2.246.504.000 đồng. Từ năm 2011 – 2020: Toàn huyện 
đã xây dựng bàn giao 676 căn nhà cho các hộ nghèo, đồng bào DTTS, hộ khó 
khăn về nhà ở, bình quân mỗi căn nhà trị giá 30.000.000 đồng. Công tác dạy 
nghề và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn huyện nói chung, lao động thuộc 
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hộ nghèo, lao động là người đồng bào DTTS nói riêng được quan tâm và thực 
hiện tốt, hằng năm đều đạt tỷ lệ 100% kế hoạch giao. 

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

Các chính sách xã hội: phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi 
trường được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực: 

a) Về giáo dục 

 Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia của 8/8 xã về xóa mù 
chữ, phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở. Chất lượng giáo dục học sinh các cấp được duy trì ổn định. Tỷ lệ học 
sinh có học lực khá, giỏi và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hàng năm đều 
vượt chỉ tiêu đề ra. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, 
giảng dạy cho đội ngũ quản lý và giáo viên; từng bước tiếp cận, sử dụng các 
phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, giảng dạy và học tập, tất cả các trường đều thực hiện kết nối 
internet phục vụ công tác quản lý và dạy học. 

 Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi, xóa mù 
chữ và chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện 
phổ cập giáo dục Trung học cơ sở 8/8 xã đều đạt, cụ thể: 

- Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi: 99,83 %. 

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2: 96,86% 

- Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3: 97,37%. 

- Thực hiện phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn mức độ 1: 92,2 %. 

Toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục. 

 b) Về y tế 

 Các chương trình mục tiêu về Y tế - Dân số ngày càng được quan tâm 
thực hiện, trạm y tế của các xã đều được xây mới, hoặc nâng cấp, sửa chữa mở 
rộng, mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu như: máy siêu âm, máy đo điện 
tim, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu và trang 
thiết bị khám chữa bệnh y học cổ truyền...đạt chuẩn theo quy định và 8/8 xã đều 
có bác sỹ khám chữa bệnh, hàng năm số lượt người khám chữa bệnh đạt trên 
50.000 lượt, xã 8/8 xã được công nhận Trạm y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí 
quốc gia về Trạm Y tế xã (Tăng 02 xã so với năm 2011). Tỷ lệ người dân tham 
gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 93%, so với năm 2011 tăng 78,5% 
(năm 2011 là 14,5%). Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng được triển 
khai thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ có hiệu quả, hàng năm tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng đều giảm so với năm trước, chương trình bảo vệ bà mẹ trẻ em 
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và kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả tích cực; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng 
năm đều đạt dưới 1%. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi chiều cao 
theo tuổi là 7,43%. 

 c) Về văn hóa 

Năm 2011, theo đánh giá của bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2010-2015, 
toàn huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí văn hóa. Đến nay, 8/8 xã đã có hội trường 
đa năng phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, 58/58 khu dân cư có nhà 
văn hóa ấp; 58/58 khu dân cư có tủ sách pháp luật, đội văn hóa văn nghệ không 
chuyên phục vụ quần chúng. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, được đa số cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, duy trì thường xuyên 
Hội thi văn nghệ tại các xã, thị trấn hàng năm, qua đó đã phát hiện nhiều nhân tố 
mới trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Đẩy mạnh thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn 
mới, góp phần xây dựng đời sống văn hóa vì sự phát triển bền vững của xã hội, 
thông qua phong trào, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy, các tệ 
nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ vững. Đời 
sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu hẹp khoảng 
cách giữa vùng sâu, vùng xa với thành thị. 

 Năm 2020, có 54/58 ấp của các xã đạt chuẩn ấp văn hóa (đạt tỷ lệ 
93,1%); hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 97,6%, 8/8 xã đạt 
chuẩn về tiêu chí văn hóa. 

 d) Về môi trường 

Năm 2011, toàn huyện có khoảng 90% số hộ sử dụng nước  hợp vệ sinh theo 
quy chuẩn quốc gia. Thực trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở 
chế biến, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, các 
trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhà máy chế biến mủ cao su, bột mỳ, ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống của nhân dân; toàn huyện chỉ có 2/8 xã đạt tiêu chí. 

Trong thời gian qua, chính quyền từ huyện đến xã đã tăng cường tuyên 
truyền, vận động nhân dân, kết hợp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc 
các chủ cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến nông sản thực phẩm nâng cao 
nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, 
xử lý rác thải, chất thải theo quy định, nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi 
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trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất 
lượng sống cho người dân nông thôn.  

Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 99,09%; 
tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 94,27%; tỷ lệ trường học, Trạm Y tế có 
nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%. Trên địa bàn huyện có 01 nhà máy xử 
lý rác thải công nghiệp nguy hại tại xã Minh Lập, 04 đơn vị thu gom, xử lý rác 
thải sinh hoạt, 7/8 xã có đội thu gom rác thải sinh hoạt ở các trục đường chính 
về tập kết ở bãi rác của huyện, còn lại các hộ dân tự thu gom xử lý rác thải bằng 
hình thức đốt hoặc chôn lấp, 8/8 xã đã có nghĩa trang, các xã đã phát động 
phong trào dọn dẹp, chỉnh trang môi trường, trồng cây xanh tại trụ sở xã, nhà 
văn hóa các ấp, các tuyến đường nông thôn mới. 8/8 xã trên toàn huyện đạt tiêu 
chí số 17 về Môi trường theo quy định của Trung ương và tỉnh. 

 6.6 Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiếp 
cận pháp luật 

 a) Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh 

* Cán bộ đạt chuẩn 

Hệ thống chính trị ở các xã đã được củng cố đủ các chức danh cán bộ, 
công chức, những người hoạt động không chuyên trách; có các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội cấp xã và Ban công tác mặt trận, đoàn thể ở các ấp. Từ năm 
2011 đến nay, trình độ, điều kiện công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 
thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, phát huy được sức mạnh 
đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã hội có tổ chức đầy đủ và hoạt động tốt. 

Kết quả, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đều đạt chuẩn cả về chuyên 
môn và trình độ chính trị, cụ thể 

- Về trình độ chuyên môn (đạt chuẩn theo quy định), cụ thể:. Đại học: 
151/187 CBCC, chiếm 80,7%. Cao đẳng: 11/187 CBCC, chiếm 5,9%. Trung 
cấp: 21/187 CBCC, chiếm 11,2%. Đã qua các lớp bồi dưỡng tương đương sơ 
cấp hoặc đang theo học các lớp đại học, trung cấp 12/187 CBCC, chiếm 6,4%. 

- Về trình độ lý luận chính trị (đạt chuẩn theo quy định), cụ thể: Cao cấp: 
11/187 CBCC, chiếm 5,8%. Trung cấp: 54/187 CBCC, chiếm 28,9%. Sơ cấp: 
23/187 CBCC, chiếm 12,3%. 

- Tin học (đạt chuẩn theo quy định): 167/187 CBCC đã có chứng chỉ bồi 
dưỡng tin học, chiếm 89,3%. 

- Ngoại ngữ (đạt chuẩn theo quy định): 158/187 CBCC đã có chứng chỉ 
ngoại ngữ, chiếm 84,5%. 
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Công tác tuyển dụng luôn được quan tâm thực hiện đúng theo quy trình, 

thủ tục và các văn bản hướng dẫn, từ năm 2011 đến năm 2020, UBND huyện 
tuyển dụng 28 công chức cấp xã. 

 * Tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở 

 Các xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở như: Tổ chức 
Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến ấp. Trong những 
năm qua, Đảng bộ, chính quyền các  xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, năm 2020 có 8/8 Đảng bộ xã đạt “Trong sạch, vững mạnh” và các tổ 
chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Có 8/8 xã đạt 
tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt chuẩn theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng 
chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong 
các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.  

 * Về tiếp cận pháp luật: 

 Năm 2010, có 06/08 xã đạt tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015, 
đến nay 100% xã đã đạt chuẩn về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật theo 
bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. 

 6.7 Về giữ gìn An ninh trật tự xã hội 

 a. Quốc phòng  

 Đây là nhiệm vụ, tiêu chí được huyện đặc biệt quan tâm, Ban Chỉ huy 
quân sự các xã đã làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND các 
xã trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định 
của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp. Ban hành các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng 
lực lượng Dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng lãnh đạo lực 
lượng Dân quân tự vệ và độ tin cậy về chính trị ngày được nâng cao, hoàn thành 
chương trình huấn luyện theo chỉ tiêu trên giao. Hàng năm, đều hoàn thành 
100% chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp huyện và xã.  

 Ban CHQS các xã thường xuyên công tác nắm chắc tình hình địa bàn và 
duy trì tốt các chế độ trực, lực lượng trực ở đơn vị, đảm bảo tốt công tác sẵn 
sàng chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng lực lượng quân báo 
trinh sát với việc tổ chức lực lượng dân quân nắm hộ dân để từ đó phối hợp với 
các ngành chức năng của các xã, nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn các xã, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ - chính quyền địa 
phương trong xử trí các tình huống kịp thời, chính xác, không để xảy ra bất ngờ, 
bị động. Ngoài ra, hàng năm lực lượng vũ trang các xã còn tổ chức lực lượng và 
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phương tiện sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai bão lụt 
xảy ra trên địa bàn các xã theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa Ban CHQS các xã với Công an các xã 
trong tổ chức tuần tra, kiểm tra làm trong sạch địa bàn giữ vững ổn định an ninh 
chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã trong các ngày cao điểm, lễ, 
tết trong năm đạt hiệu quả cao. 

 b. An ninh 

Đảng ủy, UBND các xã, đã chủ động thực hiện tốt công tác an ninh, trật 
tự. Hàng năm có Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ Quốc. Công an các xã đã chủ động xây dựng chương trình công tác 
năm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của UBND các xã. 
Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch của Công an 
tỉnh, Công an huyện về việc đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 
trên từng địa bàn. 

Công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 
bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn được thực hiện 
thường xuyên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra 
các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội 
được kiềm chế, giảm qua hàng năm. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt 
động được sâu rộng, người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, tin báo tố giác tội phạm ngày càng nhiều, đóng góp tích cực trong công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn TTATXH ở địa phương. 

 Kết quả năm 2020, có 8/8 xã đạt tiêu chí số 19 về An ninh, trật tự xã hội 
theo Quy định của Trung ương và tỉnh. 

 7. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới 

 7.1 Tiêu chí số 1 về Quy hoạch 

 a) Yêu cầu của tiêu chí 

 Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

Huyện Chơn Thành đang trong quá trình xây dựng đề án thành lập thị xã 
Chơn Thành, do đó, thay vì lập quy hoạch vùng, huyện đã lập quy hoạch chung 
đô thị Chơn Thành trong năm 2019, quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. 

 c) Tự đánh giá: Đạt. 
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 7.2 Tiêu chí số 2 về Giao thông 

 a) Yêu cầu của tiêu chí 

 - Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã. 

 - Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch. 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

 Với định hướng phát triển huyện Chơn Thành trở thành huyện trọng điểm 
công nghiệp của toàn tỉnh, cùng với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, giao thông đã được huyện tập trung nguồn lực quan 
tâm đầu tư, sau 10 năm thực hiện Chương trình với sự nỗ lực của hệ thống 
chính trị, đặc biệt sự đồng thuận cao trong nhân dân, hệ thống giao thông trên 
địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thiện, kết nối đồng bộ và đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. Cụ thể:  

* Đường bộ 

 Đường huyện quản lý có 15 tuyến với tổng chiều dài 102,36km; đã thực 
hiện nhựa hoá, bê tông hoá được 13 tuyến với 82,36/102,36km, còn lại 02 tuyến 
– 20 km đang chuẩn bị đầu tư, xây dựng; so với thời điểm năm 2011 tỷ lệ nhựa 
hoá đường huyện tăng 86% (năm 2011 tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hóa đường huyện 
14,38km/102,36km, tỷ lệ 14%).   

 Có 100% km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm: Các 
tuyến đường huyện quản lý đều được thực hiện duy tu, sửa chữa hàng năm đảm 
bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đảm bảo xe ô tô đi lại thuận tiện 
quanh năm. 

 Hệ thống cầu cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, 
phù hợp với cấp đường theo quy hoạch. Trên các tuyến đường huyện hiện hữu 
có 06 cầu, hệ thống cầu đã được thực hiện đầu tư xây dựng bằng bê tông cốt 
thép kiên cố, phù hợp theo cấp kỹ thuật của đường. 

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình 
đường giao thông nông thôn kiểu mẫu tại địa bàn các xã theo thiết kế đường bê 
tông xi măng, có gắn đèn đường, camera an ninh, treo cờ, trồng hoa hai bên 
đường tạo cảnh quan, môi trường trên các tuyến đường, cũng như trong khu dân 
cư, tổng số km đã thực hiện 25km. 

 * Vận tải 

 Bến xe huyện Chơn Thành hiện có tại ngã tư Chơn Thành, có diện tích 
1.108.9 m2, diện tích nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn bến xe loại 4. Theo quy hoạch 



 
 

28 
chung đô thị Chơn Thành, Bến xe dự kiến sẽ được quy hoạch trong khu Dân cư 
đô thị và TMDV Suối Đôi, diện tích khoảng 1.5 ha. 

 c) Tự đánh giá: Đạt. 

 7.3 Tiêu chí số 3 về Thủy lợi 

 a) Yêu cầu tiêu chí  

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy 
hoạch. 

 b) Kết quả thực hiện 

Với đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng, sản xuất nông nghiệp chủ 
yếu là cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái, sử dụng nước ngầm, nước sông, 
suối tự nhiên để tưới đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất. Toàn bộ diện tích cây 
trồng trên địa bàn đã được tưới, tiêu chủ động (Tưới chủ động là 2.302 ha, đạt 
100%, tiêu chủ động là 3.893,68 ha, đạt 100%), từ thực tế nêu trên, huyện đã 
không đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ cho công tác tươi, tiêu. 

Ngoài ra, trên địa bàn có Hồ thủy lợi Phước Hòa nằm trên địa bàn xã Nha 
Bích, Minh Thành, Minh Thắng, được sử dụng để cung cấp nước dân sinh và 
các khu công nghiệp, tiếp nước cho Hồ Dầu Tiếng, công trình được quản lý, 
khai thác có hiệu quả, đảm bảo điều hòa phân phối nước cân bằng, hợp lý. 

Huyện đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phân công 
nhiệm vụ phụ trách địa bàn cho từng thành viên để chủ động, kịp thời hỗ trợ, 
ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. Toàn huyện có 8/8 xã đạt 
tiêu chí về thủy lợi. 

 c) Tự đánh giá: Đạt. 

 7.4 Tiêu chí số 4 về Điện 

 a) Yêu cầu tiêu chí  

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. 

 b) Kết quả thực hiện 

 Trên địa bàn huyện có 303 km đường dây trung áp, 252 km đường dây hạ 
áp, 818 trạm biến áp tổng dung lượng 214.445 kVA, trong đó: 426 trạm biến áp 
công cộng phục vụ bán điện lẻ với tổng dung lượng 197.108kVA, 392 trạm biến 
áp điện lực sử dụng với tổng dung lượng 17.338kVA. Toàn bộ hệ thống thường 
xuyên được kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp, đường 
dây trung hạ thế và được ngành điện đầu tư, cải tạo, sửa chữa thường xuyên 
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đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu 
cầu kỹ thuật của ngành điện. 

 Hiện nay, hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo 
quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. Hệ thống điện đã phục vụ 
tốt, đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đời sống của 
người dân. Từ nguồn điện đảm bảo, hoạt động sản xuất của người dân nông 
thôn chuyển dần sang sản xuất hàng hoá, dịch vụ, góp phần thực hiện có hiệu 
quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội- quốc phòng và an ninh. 

 c) Tự đánh giá: Đạt 

 7.5 Tiêu chí số 5 về Văn hóa - Y tế - Giáo dục 

 a) Yêu cầu tiêu chí 

 - Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng III, Trung tâm y tế 
huyện đạt chuẩn quốc gia. 

 - Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có các hoạt động văn 
hóa - thể thao phù hợp kết nối với các xã có hiệu quả. 

 - Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn. 

 b) Kết quả thực hiện 

 * Về Y tế 

Hệ thống y tế huyện đã chú trọng, tập trung đầu tư, hầu hết các cơ sở 
khám, chữa bệnh sau khi được xây mới, nâng cấp mở rộng đều đáp ứng đủ các 
khoa, phòng, bộ phận theo đúng mô hình quy định ngành Y tế được bổ sung 
trang thiết bị kỹ thuật y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân 
trong huyện:  

- Trung tâm Y tế huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng III theo quy định 
của Bộ Y tế. Tổng số giường bệnh tuyến huyện là 120 giường, khối trạm y tế xã 
45 giường với đội ngũ cán bộ viên chức y tế là 156 người, hàng năm thực hiện 
tốt công tác khám chữa bệnh,  thực hiện được 137.289 lượt khám bệnh năm 
2020, công suất sử dụng giường bệnh năm 2020 đạt 54,2%, tăng 3,7% so với 
năm 2011 (năm 2011 công suất sử dụng giường bệnh đạt 50,5%). 

Trung tâm Y tế huyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về hoạt động y tế 
dự phòng và các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế đều được triển khai kịp 
thời và với sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể trong công tác phối hợp, giúp 
ngành y tế triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
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 Đội ngũ cán bộ y tế nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao 

trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra 
trên các mặt hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân và phòng chống dịch, bệnh.  Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được 
tăng cường, cung cấp nhiều tin, bài giúp truyền đạt thông tin về sức khỏe đến 
người dân trên địa bàn xã về lợi ích của việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi đạt và 
vượt chỉ tiêu đề ra. 

Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế luôn được huyện quan 
tâm hàng đầu, đưa vào mục tiêu kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm và luôn 
đạt, vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. 

 * Về Văn hóa 

Trung Tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chơn Thành được đầu tư xây dựng 
đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 01/2010TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 
và Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lich được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2020 với 
diện tích hơn 32.000m2 , trong đó diện tích xây dựng là 4.027,15m2, bao gồm: 
Nhà thi đấu đa năng, võ đài, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, sân 
chạy điền kinh.... và các công trình phụ trợ khác đảm bảo tổ chức và phục vụ 
hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. 

Bộ máy tổ chức và biên chế có 10 biên chế trong đó 01 Giám đốc, 01 Phó 
giám đốc và 08 viên chức. Các bộ phận nghiệp vụ gồm: Hành chính-Tổng hợp, 
Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, Đội Tuyên truyền lưu động. Cán bộ quản 
lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo đảm bảo trình độ chuyên môn 
phục vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định. 

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm Trung tâm 
Văn hóa-Thể thao huyện đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động, tổ chức các cuộc liên 
hoan, hội thi, hội diễn, các giải thi đấu cấp huyện và tham gia các hội thi, hội 
diễn văn nghệ do tỉnh tổ chức. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện tổ chúc khá phong phú, đa dạng thu 
hút nhiều đơn vị và quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả 
phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện trong thời 
gian qua. Bên cạnh đó luôn duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa-thể thao 
cấp huyện và cơ sở. Thực hiện có hiệu quả hoạt động thư viện điện tử, phối hợp 
thư viện tỉnh luân chuyển sách báo các trường học phục vụ tốt nhu cầu đọc sách 
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và tra cứu thông tin của nhân dân. Phong trào văn hóa, thể dục thể thao quần 
chúng của huyện ngày càng phát triển, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia 
và luyện tập. Các phong trào thể dục, thể thao trong trường học, lực lượng vũ 
trang, cơ quan đơn vị ngày càng được nâng cao, chỉ tiêu cơ bản hoàn thành qua 
từng năm. Cụ thể: Số người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2015 là 24% 
tăng lên 30% vào năm 2020. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao năm 2015 là 
16%, tăng lên 19% vào năm 2020.  

Hàng năm Trung tâm Văn hóa-Thể thao đều xây dụng kế hoạch và tổ 
chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kết nối với các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện góp phần phát triển phong trào trong toàn huyện. 

Những kết quả nổi bật trong 05 năm qua: Trung tâm Văn hóa-Thể thao 
huyện đã xây dựng hơn 30 chương trình thông tin lưu động và tổ chức hơn 400 
buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, hơn 20 hội thi hội diễn văn nghệ quần chúng 
cấp huyện. Tổ chức chức được hơn 32 giải thi đấu thể thao thu hút được hơn 
2.000 vận động viên tham gia. Tích cực tham gia đầy đủ các đợt liên hoan và 
chương trình văn hóa văn nghệ do tỉnh tổ chức, đồng thời đạt các giải như: Giải 
nhì toàn đoàn liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2015, giải ba toàn đoàn liên 
hoan văn hoá thể thao các dân tộc thiểu số năm 2017, giải nhất liên hoan Đờn ca 
tài tử 2018, giải ba toàn đoàn liên hoan tuyên truyền lưu động  năm 2020. 

 * Về Giáo dục 

- Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia trên 60%. 

- Công tác triển khai và kết quả thực hiện 

Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, 
vận động, huy động toàn hệ thống chính trị, nhân dân cùng tham gia vào 
chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia và đã đạt kết quả khá tốt. Mạng 
lưới trường THPT trên địa bàn huyện hiện có 03 trường công lập: THPT Chơn 
Thành, THPT Chu Văn An, THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khuôn viên 
các trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển tên 
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. 
Diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên đúng quy cách; phòng 
học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn; khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có 
cây bóng mát; khu vệ sinh được bố trí hợp lý; có khu để xe dành riêng cho giáo 
viên và học sinh; có đủ nước sạch để phục vụ cho các hoạt động dạy và học; có 
hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; có hệ thống công nghệ thông tin kết nối 
internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có website thông tin trên mạng 
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internet hoạt động thường xuyên hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và 
quản lý của nhà trường. Cụ thể: 

+ Trường THPT Chơn Thành: Có diện tích 19.996 m2, gần 900 học sinh, 
25 phòng học, 12 phòng hiệu bộ, 09 phòng chức năng, 01 nhà thi đấu đa năng. 
Đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia mức độ 3 
giai đoạn 2018 – 2023. 

+ Trường THPT Chu Văn An: Có diện tích 19.914 m2, gần 850 học sinh, 
25 lớp, 10 phòng hiệu bộ, 06 phòng chức năng. Nhà trường đã tiến hành thực 
hiện công tác đánh giá ngoài, cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn và tiêu chí kiểm 
định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, trường đang 
thiếu Nhà thi đấu đa năng, cần bổ sung 36 máy tính. Căn cứ Thông báo số 
686/TB-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về ”Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tại buổi làm việc với UBND huyện Chơn Thành về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 
năm 2020; các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, ngày 
19/11/2020”, phần vốn đầu tư nhà thi đấu đa năng Trường Chu Văn An, đã giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối, điều chuyển trong tổng 
vốn tỉnh giao cho huyện Chơn Thành. 

+ Trường Cấp II-III Nguyễn Bỉnh Khiêm: Có diện tích 33.000 m2, gần 
716 học sinh, 18 lớp, 06 phòng chức năng. Nhà trường đã tiến hành thực hiện 
công tác đánh giá ngoài, cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn và tiêu chí kiểm định 
chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Hiện trường đã được Sở Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt xây dựng khu hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng, dự kiến đầu năm 
2022 hoàn thành, sẽ tiến hành công tác  kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn 
quốc gia vào năm 2022. 

Như vậy, so với qui định, mới chỉ có 01/03 trường đạt kiểm định chất 
lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 33,3%, 01 trường đã được giao 
vốn đầu tư cơ sở vật chất để đạt chuẩn.  

 c) Tự đánh giá: Đạt tiêu chí. 

 7.6 Tiêu chí số 6 về Sản xuất 

         a) Yêu cầu tiêu chí 

 Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung hoặc có mô 
hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản 
phẩm chủ lực của huyện. 

 b) Kết quả thực hiện 
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 Sản xuất nông nghiệp huyện Chơn Thành trong những năm gần đây đã 

được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng sản xuất 
hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng sản phẩm, nâng cao lợi 
thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp. Huyện đã hình thành được các vùng sản 
xuất trồng trọt tập trung đối với các cây trồng chủ lực, có lợi thế của huyện, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Cao su (24.012 ha); Cây ăn trái (1.054 ha). 
Toàn huyện có 62 trang trại chăn nuôi heo, gà áp dụng công nghệ cao, xử lý, 
kiểm soát và sử dụng có hiệu quả chất thải chăn nuôi. 

 Kinh tế trang trại, kinh tế tập thể đã phát triển và hình thành các chuỗi giá 
trị trong sản xuất như: Sản xuất rau an toàn theo liên kết chuỗi của hợp tác xã 
rau an toàn Minh Hưng có liên kết đầu ra với các cửa hàng thực phẩm trên địa 
bàn; các trang trại chăn nuôi gia công heo, gà có liên kết với các Công ty CP, 
CJ...; Hợp tác xã măng tre Thành Tâm với hệ thống sản xuất, sấy sản phẩm hiện 
đại liên kết đầu ra với chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh... Đã có 04 hợp 
tác xã măng tre Thành Tâm, cây ăn trái Minh Long, cây ăn trái Minh Thắng, 
Hợp tác xã Rau an toàn Minh Hưng có sản phẩm được chứng nhận VietGAP. 
Huyện có 01 sản phẩm yến sào của Công ty Yến Sào Nam Phú có sản phẩm 
OCOP được chứng nhận 3 sao. 

 c) Tự đánh giá: Đạt 

 7.7 Tiêu chí số 7 về Môi trường 

 a) Yêu cầu tiêu chí 

 - Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn. 

 - Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, 
chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi 
trường. 

 b) Kết quả thực hiện 

Chỉ tiêu 7.1 Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện  

- Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Hiện trên địa bàn huyện 
có 04 đơn vị thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, các trường hợp thu gom đều là xã 
hội hóa (trước đây do Đội Quản lý Đô thị huyện thực hiện việc thu gom, tuy 
nhiên sau tháng 10/2020 đã ngừng không còn hoạt động thu gom xử lý rác thải 
sinh hoạt), việc thu gom rác thải sinh hoạt chỉ được thực hiện tại 08/09 xã, thị 
trấn có dân cư tập trung và giao thông thuận lợi, rác sinh hoạt được thu gom vận 
chuyển bằng xe chuyên dụng được tập kết về bãi rác của huyện và xã sau đó xử 
lý bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt; các xã còn lại và các khu vực chưa có đơn 



 
 

34 
vị thu gom do các hộ dân tự thu gom xử lý bằng biện pháp đốt hoặc chôn lấp tại 
nhà. Đối với các khu dân cư, điểm dân cư, khu vực tập kết rác sinh hoạt đã trang 
bị thùng chứa rác và hướng dẫn hộ dân tự phân loại rác tại nguồn, tận dụng triệt 
để rác hữu cơ để làm phân bón. 

- Công tác thu gom, xử lý rác thải tại bãi rác: Tăng cường xử lý bằng chế 
phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi và diệt côn trùng, nhất là trong thời điểm 
giao mùa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương 
và cơ quan chức năng trong việc yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển xử lý rác 
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Công tác thu gom xử lý đối chất thải rắn công nghiệp và nguy hại tại các 
KCN trên địa bàn huyện: Hiện trên địa bàn Huyện đã có 01 nhà máy xử lý rác 
thải công nghiệp và rác thải nguy hại tại xã Minh Lập, do đó đã giảm tải được 
khối lượng rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại phát sinh trong và ngoài 
khu công nghiệp, đồng thời đã giảm thiểu được tác động về môi trường đối với 
lượng rác thải này. 

- Đối với công tác thu gom xử lý nước thải sinh hoạt: Trên địa bàn huyện 
chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để thu gom xử lý 
nước thải từ các hộ dân; các hộ dân tự đầu tư xây dựng công trình bể tự hoại để 
xử lý nước thải phát sinh. 

- Đối với công tác thu gom, xử lý chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã 
qua sử dụng: Trên địa bàn Huyện đã lắp đặt 52 bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng tại các xã, thị trấn, hàng năm thực hiện được 02 đợt thu 
gom (thời gian vào tháng 6 và tháng 12) đã hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom, vận chuyển chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đưa về 
nhà máy xử lý theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 - Về rác thải y tế: Rác thải y tế được Trung tâm y tế huyện hợp đồng với 
công ty tư nhân thực hiện việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý đúng theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 
31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế. 

 - Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện hiện không có, rác thải được 
thu gom về bãi rác tập trung, hiện đang chờ UBND tỉnh quy hoạch khu xử lý 
chất thải rắn chung cho các huyện nằm trên tuyến Quốc lộ 13. 

Chỉ tiêu 7.2 Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, chăn 
nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo 
vệ môi trường. 
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Hiện trên địa bàn huyện Chơn Thành có 726 tổ chức, cơ sở, hộ gia đình 

hoạt động sản xuất kinh doanh, thu mua chế biến nông sản thực phẩm, chăn 
nuôi giết mổ gia súc, gia cầm đã chấp hành đúng các quy định pháp luật về bảo 
vệ môi trường có hồ sơ môi trường gồm: cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo 
vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn bảo vệ 
môi trường đạt tỷ lệ 100%. 

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường và việc 
chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, hộ 
gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành và toàn xã hội 
quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày càng 
đi vào nề nếp, đã và đang mang lại những kết quả nhất định: hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của 
người dân và cộng đồng. Công tác thẩm định môi trường, kiểm tra, xác nhận 
công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động đã được thực 
hiện có chiều sâu; đã thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại các nguồn gây ô 
nhiễm, tác động xấu lên môi trường trong đó tập trung vào các ngành có nguy 
cơ gây ô nhiễm trên địa bàn huyện; công tác kiểm tra và xử lý những vi phạm 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được tăng cường... Do đó đã tạo bước chuyển 
biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của cộng 
đồng, tổ chức, doanh nghiệp; giảm dần số lượng và mức độ tác động của các 
nguồn hiện đang có nguy cơ gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tăng lên trong năm qua; chất thải nguy hại 
phát sinh tại doanh nghiệp được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn 
phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý; một số doanh nghiệp sản xuất 
ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao cũng đã đầu tư xây dựng công trình, biện 
pháp xử lý đạt hiệu quả tương đối cao. 

c) Tự đánh giá: Đạt. 

 7.8 Tiêu chí số 8 về An ninh trật tự xã hội 

         a) Yêu cầu tiêu chí  

Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội 

 b) Kết quả thực hiện 

Hàng năm, Huyện ủy xây dựng Nghị quyết, UBND huyện ban hành kế 
hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an huyện đã triển khai 
các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công 
tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Lực lượng công an từ huyện đến xã đã phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính 
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quyền chỉ đạo tổ chức huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. 

 Trên địa bàn huyện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được 
sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và được sự 
hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, có sự gắn kết giữa phòng trào 
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với công tác xây dựng nông thôn mới; thường 
xuyên xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng dân phòng, tổ an ninh nhân 
dân… Công tác xây dựng phong trào đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao 
cảnh giác, phát huy tính chủ động của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm 
bảo an ninh trật tự.  

 Từ năm 2011 đến 2020, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp có 
hành vi chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế , văn hóa – xã hội, an ninh, quốc 
phòng. Không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp 
luật, hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối an ninh trật tự, mâu thuẫn, tranh chấp 
phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công trái 
pháp luật ... 

 Không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm, tệ nạn 
xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với các năm liền kề 
trước. 

 Lực lượng Công an, bộ đội huyện hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm 
bảo an ninh, trật tự địa phương. Trong 5 năm gần đây, Công an huyện được 
Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2016, 2018, 2019, 2020, 
được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2017. Ban chỉ huy 
Quân sự huyện 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu "Đơn vị 
Quyết thắng”. 

c) Tự đánh giá: Đạt. 

 7.9 Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

 a) Yêu cầu tiêu chí 

 - Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định. 

 - Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ 
chức và hoạt động đúng quy định. 

 b) Kết quả thực hiện 

 * Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện 
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 Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, UBND huyện đã 

thành lập Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện để 
giúp việc UBND huyện trong suốt quá trình triển khai chương trình, đến nay 
Ban chỉ đạo thường xuyên kiện toàn và hiện có 43 thành viên. Ban chỉ đạo đã 
được UBND huyện ban hành quy chế hoạt động, trong đó phân công trách 
nhiệm cụ thể, phân công phụ trách từng tiêu chí, từng địa bàn đối với các thành 
viên Ban Chỉ đạo huyện. Các phòng ban được Ban chỉ đạo huyện phân công 
phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng 
UBND các xã tổ chức triển khai để đạt theo kế hoạch chung của huyện đề ra 
trong từng năm. Thành viên Ban chỉ đạo huyện đã thực hiện tốt công tác phối 
hợp với UBND các xã, để đánh giá, rà soát tình hình thực hiện Chương trình, 
xác định các tiêu chí chưa hoàn thành, các hạng mục cần đầu tư, kịp thời tham 
mưu UBND huyện, Huyện ủy chỉ đạo các ngành huyện, cũng như đề xuất tỉnh 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các tiêu 
chí nông thôn mới. 

Trong các năm qua, Ban Chỉ đạo huyện đã làm tốt công tác tham mưu 
UBND huyện trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
việc thực hiện các nội dung của Chương trình trên địa bàn huyện, đảm bảo kịp 
thời, hiệu quả, đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh. 

Sau khi các xã được công nhận đạt chuẩn, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo, hướng 
dẫn các xã xây dựng ngay kế hoạch tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đã đạt, từng bước thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của  tỉnh, đến nay đã có 01 xã 
Minh Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

* Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

Thực hiện quy định của Trung ương tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg 
ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016, huyện đã thành lập Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới huyện do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện 
làm chánh văn phòng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan 
thường trực, ban hành quy chế hoạt động, giao trách nhiệm cụ thể cho từng 
thành viên. Sau khi được thành lập, Văn phòng nông thôn mới huyện đã phối 
hợp các phòng, ban ngành của huyện và sự hỗ trợ, hướng dẫn của tỉnh, đã thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo huyện quản lý và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn  

c) Tự đánh giá: Đạt. 

IV. Tình hình nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới 
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Từ năm 2011 đến nay, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ các 

nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, xã và đóng góp từ nhân dân, UBND huyện 
đã cân đối, sử dụng, quản lý nguồn vốn chặt chẽ, các xã đã được bố trí đủ vốn 
từ nguồn ngân sách nhà nước để đạt mục tiêu về đích nông thôn mới, việc huy 
động đóng góp của nhân dân đối với các công trình, dự án trong xây dựng nông 
thôn mới được UBND xã thực hiện hiệu quả, không có nợ đọng trong xây dựng 
nông thôn mới. 

 V. Đánh giá chung 

 1. Những mặt đã làm được 

 - UBND huyện, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã thực hiện tốt vai trò 
chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình, nhất là trong giai đoạn 2016-2020, 
công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất sát với thực tế, luôn đúng thời điểm, 
đúng việc nên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan giúp việc. Do 
đó, mặc dù với xuất phát điểm từ một huyện sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, 
công nghiệp đã hình thành nhưng chưa phát triển mạnh, các tiêu chí nông thôn 
mới qua rà soát của các xã đều dưới 10 tiêu chí, đến nay, toàn huyện đã có 8/8 
xã đạt chuẩn, 01 xã đạt chuẩn nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo 
hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm 
dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng nhanh, 
trung bình 4,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người của các xã đều tăng nhanh, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số người dân nông 
thôn tiếp tục được cải thiện rõ nét, chất lượng cuộc sống không ngừng được 
nâng lên, hệ thống thiết chế văn hóa, mạng lưới thông tin truyền thông, y tế đạt 
chuẩn, đã cơ bản đáp ứng tốt các nhu cầu về dạy, học, văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao, tiếp cận thông tin và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. 

 - Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển mạnh, đã cơ bản đáp ứng khá 
tốt yêu cầu phát triển sản xuất, cũng như sinh hoạt của người dân, các công trình 
hạ tầng trên địa bàn các xã cơ bản đã hoàn chỉnh, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, 
điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân được nâng cao, vệ sinh môi trường được 
cải thiện tốt, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, sức lan tỏa của chương trình 
ngày càng mạnh mẽ, từ việc chỉ có nhân dân xã điểm xây dựng nông thôn mới 
trong thời gian đầu, đến nay phong trào xây dựng nông thôn mới đã là phong trào 
lớn, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và nhân dân. 

- Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được khẳng định trong việc triển 
khai cho các tổ chức thành viên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp nhân dân ủng hộ sức người, sức của đã góp phần nâng cao hiệu quả đạt 
được của chương trình, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 
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 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Bộ mặt nông thôn tuy đổi mới nhưng cảnh quan môi trường một số nơi 
chưa thật sự sáng - xanh - sạch - đẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn có bước phát triển, tuy nhiên, do sự phát triển nhanh của các khu 
công nghiệp cùng với việc tăng nhanh dân số cơ học, hệ thống trường học, nhà 
văn hóa xã, ấp đang dần không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, học 
tập của người dân. An ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường khu vực nông 
thôn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nhất là khu vực các xã có tập trung các 
khu công nghiệp. 

- Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật bền vững, tỷ lệ sản xuất nhỏ 
lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bước đầu đã 
được hình thành, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
hữu cơ, phát triển chưa mạnh; xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết 
đầu ra cho nông sản hàng hóa có thế mạnh của huyện còn hạn chế. Việc huy 
động nguồn vốn đã được thực hiện có hiệu quả nhưng tỷ lệ vốn để đầu tư vào 
phát triển sản xuất còn rất ít, hầu hết các mô hình được hỗ trợ vốn đều là những 
mô hình nhỏ lẻ, hiệu quả đạt được từ nguồn vốn này không cao. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi vẫn 
còn, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, cung cấp nước sạch trong khu dân 
cư còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các hộ dân vùng sâu, vùng xa, nằm rải 
rác trong các vườn rẫy.  

2.2. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, liên tục, nhất là giai đoạn đầu 
nhận thức một số ít cán bộ, đảng viên, người dân về quyền, nghĩa vụ của mình 
trong tham gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. 

- Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển nông nghiệp, nông thôn 
còn thiếu, với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 
lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh, lao động cho 
ngành nông nghiệp trong thời gian tới có khả năng đứng trước nguy cơ thiếu lao 
động để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

 
3. Bài học kinh nghiệm 

Từ những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại trong quá trình xây 
dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, một số bài học kinh nghiệm được rút ra 
như sau: 
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Một là: Luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, 

lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ, chính quyền 
đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện. Phải thường xuyên 
đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, 
phương pháp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo 
hướng có trọng tâm, trọng điểm. 

Hai là: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Nhà nước đóng vai trò 
hướng dẫn và hỗ trợ, các hoạt động người dân phải được tham gia bàn bạc, 
quyết định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi 

Ba là: Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người 
dân phải được đặt lên hàng đầu, cần phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm 
của cá nhân trong quản lý, điều hành.  

Bốn là: Phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang 
tính đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tế của từng địa phương 
để tập trung thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chủ 
động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh 
nghiệm để thực hiện tốt hơn. 

Năm là, xây dựng nông thôn mới phải  gắn với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, hướng tới mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó phải ưu 
tiên phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giữ gìn môi trường nông thôn 
xanh – sạch – đẹp và giữ vững quốc phòng, an ninh. 

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới  

 1. Quan điểm và mục tiêu chủ yếu 

Tiếp tục thực hiện quan điểm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu 
đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 
phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới xây dựng một nền 
nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. 

Duy trì, giữ vững và từng bước nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã 
đạt, trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội: y 
tế, giáo dục, văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn sáng – xanh  - sạch – đẹp và 
xây dựng xã hội nông thôn an ninh, an toàn. 

2. Nội dung nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới 
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 Căn cứ vào mục tiêu đề ra, huyện Chơn Thành đề ra một số nội dung, giải 

pháp chủ yếu nâng chất các tiêu chí nông thôn mới như sau: 

 2.1 Quy hoạch 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy hoạch chung đô thị huyện Chơn 
Thành đến năm 2040 và các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, tiếp tục rà 
soát, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với từng xã và trên địa bàn huyện. Tổ 
chức công khai, thực hiện, tăng cường quản lý quy hoạch chung, quản lý xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch được phê duyệt.  

 2.2 Giao thông 

 Thực hiện xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông từ huyện 
đến xã theo quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên phát triển giao thông ở các 
khu vực xa trung tâm, đường vào các khu sản xuất tập trung, kiên cố hóa cầu 
dân sinh, cống thoát nước. Hàng năm, bố trí nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng 
thường xuyên các tuyến đường huyện, xã, đường trục thôn, xóm và các đường 
ngõ, xóm đảm bảo 100% đường liên ấp, trục ấp, ngõ xóm được lưu thông thuận 
lợi. Nâng cao tỷ lệ các tuyến đường trục chính trong khu dân cư đảm bảo sáng, 
xanh, sạch, đẹp. UBND các xã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng huy 
động nhân dân thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường trục ấp và các 
đường ngõ, xóm… 

 2.3 Thủy lợi  

Vận động, tuyên truyền nông dân đẩy mạnh đầu tư mở rộng diện tích sử 
dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, đặc biệt bố trí gieo trồng theo đúng mùa vụ 
để đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Thực hiện dự án hiện đại hóa thủy lợi 
thích ứng với biến đổi khí hậu để cung cấp nước tưới, nhằm mục tiêu mở rộng 
vùng chuyên canh trồng cây ăn trái trên địa bàn 2 xã Thành Tâm, Minh Long 
theo phê duyệt của UBND tỉnh. 

 2.4 Điện nông thôn 

 Xây dựng hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện 
phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến năm 2025, nâng cao tỷ lệ hộ 
dùng điện đạt 99,9%; hoàn tất việc đầu tư mới các trạm biến áp, điện trung thế 
và hạ thế đến các khu chăn nuôi, khu sản xuất tập trung mở mới trên địa bàn. 
Duy trì việc cung cấp lưới điện đến các khu sản xuất, khu tập trung luôn đạt tỷ 
lệ 100%. Tỷ lệ điện đáp ứng cho nhu cầu khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công 
nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch đạt 100%. 

 2.5 Y tế, Văn hóa, Giáo dục 

a. Y tế 
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 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động y tế của tuyến xã đảm 

bảo kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Duy trì, giữ vững 
100% xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
quy chế chuyên môn, việc thực hiện kỷ cương, đạo đức công vụ, việc thực hiện 
cam kết đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh 
xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Củng cố và hoàn thiện 
mạng lưới y tế cơ sở từ huyện đến xã, thị trấn, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm y tế huyện và trạm y tế các xã, thị 
trấn đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực. Thực hiện đầy đủ các chức 
năng về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. 

 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
của người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe qua các hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng cường nhân lực bác sĩ cho trạm y 
tế xã, thị trấn thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi sức khỏe nhân dân. 
Thực hiện chế độ luân phiên hai chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên 
nhằm tăng cường năng lực, chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến xã 
thị trấn. 

 Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản thiết yếu ở các tuyến, huy động các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội và cộng đồng tham gia công tác dân số, phòng, chống suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. 

Tiếp tục chỉ đạo để các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
vận động để người dân tích cực tham gia mua Bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 
2025 đạt trên 95%. 

 b. Văn hóa  

 Tiếp tục nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa huyện, xã, ấp, đặc biệt 
là các phương án mở rộng diện tích nhà văn hóa các ấp đạt chuẩn, đảm bảo 
khang trang, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tốt các nội dung sinh hoạt để khai thác 
hiệu quả đối với các thiết chế văn hóa, đảm bảo 100% Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao - Học tập cộng đồng xã và Nhà Văn hóa ấp luôn hoạt động có hiệu quả, 
đáp ứng ngày càng tốt đời sống tinh thần người dân và thực hiện tốt các hoạt 
động kết nối từ Trung tâm văn hóa huyện đến xã. 

c. Giáo dục 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 
Đảng, chính sách Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện quy 
hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn 
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quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất 
lượng giáo dục, chuẩn hoá cơ sở vật chất trường học, ưu tiên bố trí kinh phí đầu 
tư từ các nguồn vốn cho xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn các xã, 
đáp ứng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.  

 Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa 
mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS ở 
100% số xã, thị trấn. Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 
trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tỷ lệ lao động qua đào tạo phù 
hợp với tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.  

 2.6 Sản xuất 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ 
lệ ngành chăn nuôi trong tổng cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển 
sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ an toàn tạo ra sản phẩm an toàn, chất 
lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp có ưu thế của 
huyện theo chuỗi liên kết. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, để công nghiệp, dịch 
vụ thực sự hỗ trợ trở lại cho phát triển nông nghệp và xây dựng nông thôn mới, 
xem phát triển sản xuất là nền tảng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. 

 2.7 Môi trường 

 Chú trọng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi 
trường, tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Đẩy nhanh tỷ lệ 
người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tập trung từ các công trình cấp 
nước trên địa bàn lên trên 80%, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo 
quy chuẩn Quốc gia vào năm 2025. 

 Trên 99% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh 
an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người; tăng cường các hoạt động phát 
triển môi trường xanh, sạch, đẹp, không có các hoạt động suy giảm môi trường; 
100% hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm vào các khu chăn nuôi tập trung đã quy 
hoạch. Chất thải y tế, chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định. 

 2.8 An ninh trật tự xã hội 

 Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 
quân sự, công an, nhân rộng các mô hình hoạt động tự quản trong cộng đồng 
dân cư, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật, đặc biệt là trọng án, vấn đề an ninh 
trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự khu 
vực nông thôn nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. 
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 2.9 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 
nông thôn mới cấp huyện, xã, vai trò tham gia thực hiện của các đoàn thể, cơ 
quan giúp việc Ban Chỉ đạo đối với việc thực hiện Chương trình nông thôn mới 
trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao 
năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chương trình từ 
huyện đến xã, đảm bảo cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới luôn 
được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đổi mới, sáng tạo trong cách làm. 

 3. Giải pháp thực hiện 

 1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ 
thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong 
phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 
Công tác tuyên truyền phải thực hiện một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực 
với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân, phổ biến cho 
người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi 
cá nhân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, để người dân 
phát huy nội lực, tự tin làm chủ, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. 

 2. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới 
trong việc tập trung giải quyết, tháo gỡ các tiêu chí khó khăn, khó duy trì bền vững 
như: phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường, an ninh trật tự…  

 3. Xác định rõ mục tiêu, lộ trình phấn đấu thực hiện từng nội dung cho 
phù hợp với điều kiện từng địa phương, cần có những vận dụng linh hoạt, điều 
chỉnh về cách làm, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để thực sự phát 
huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. 

 4. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các công trình thiết yếu ở nông thôn, 
việc phân bổ cần tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải nhằm nâng cao 
hiệu qủa của nguồn vốn đầu tư. Tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng 
xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc 
lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt phát huy tối đa vai trò 
chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho người dân nông thôn làm động lực 
trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 
huy nguồn lực trong nhân dân theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo 
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới. 

 5. Quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất  theo hướng liên kết, đẩy mạnh triển 
khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với 
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xây dựng Nông thôn mới; chú trọng phát triển HTX cả về quy mô, chất lượng, số 
lượng. Nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc 
nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường bảo vệ môi trường, 
cải tạo cảnh quan, xây dựng nông thôn mới đi đôi với xây dựng đô thị văn minh.  

 6. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể 
thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, bài trừ 
hủ tục, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Bảo 
tồn và phát huy sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc. Nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện 
hiệu quả chương trình giảm nghèo.  

 7. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính 
quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở.  

 8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm 
vụ xây dựng Nông thôn mới. Quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, 
không để xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện Chơn Thành./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ XDNTM tỉnh; 
- VPĐP XDNTM tỉnh; 
- TT. Huyện ủy - TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- TV. BCĐ XDNTM huyện; 
- Bp: LĐVP, CV:TH,KTN; 
- Lưu: VT. 
 

TM. UBND HUYỆN 
CHỦ TỊCH 
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BIỂU TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

(Kèm Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        /10/2021 của UBND huyện Chơn Thành) 
 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Đvt 

Tiêu 
chuẩn 

đạt 
chuẩn 

Kết 
quả 
thực 
hiện 

Kết quả 
tự đánh 
giá của 
huyện 

1 Quy hoạch 
Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện 
được phê duyệt 

 Đạt Đạt Đạt 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện 
đảm bảo kết nối tới các xã 

 Đạt Đạt Đạt 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo 
quy hoạch 

% 100 100 Đạt 

3 Thủy lợi 
Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ 
thống thủy lợi các xã theo quy hoạch 

 Đạt Đạt Đạt 

4 Điện 
Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống 
điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu 
cầu kỹ; thuật của cả hệ thống 

 Đạt Đạt Đạt 

5 
Y tế - Văn 
hóa - Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh 
viện hạng 3; Trung tâm y tế huyện đạt 
chuẩn quốc gia 

 Đạt Đạt Đạt 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện 
đạt chuẩn, có các hoạt động văn hóa - thể 
thao phù hợp kết nối với các xã có hiệu quả 

 Đạt Đạt Đạt 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt 
chuẩn 

% ≥ 60 33,3 
Đã có KH 
thực hiện 
đạt trong 
năm 2021 

6 Sản xuất 

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản 
xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực 
của huyện 

 Đạt Đạt Đạt 

7 Môi trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn 

 Đạt Đạt Đạt 

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công 
nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến 
lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các 
quy định về bảo vệ môi trường 

% 100 100 Đạt 

8 
An ninh, 

trật tự XH 
Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội  Đạt Đạt Đạt 

9 
  

Chỉ đạo xây 
dựng NTM 
  

9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp 
huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động 
đúng quy định 

 Đạt Đạt Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình 
nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và 
hoạt động đúng quy định 

 Đạt Đạt Đạt 
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BIỂU TỔNG HỢP 
CÁC NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CHƠN THÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

                 ĐVT: Triệu đồng 

S
T
T 

NĂM 
TỔNG  

SỐ 

NGUỒN KINH PHÍ 

GHI  
CHÚ TPCP 

NSTW NS tỉnh NS huyện NS xã Nhân 
dân 

đóng 
góp 

Vốn 
doanh 
nghiệp Cộng 

Trong đó 
Cộng 

Trong đó 
Cộng 

Trong đó 
Cộng 

Trong đó 

SN ĐTPT 
Xi 

măng 
Hỗ trợ ĐTPT SN Khác 

Thu tiền 
 SDĐ 

Khác 

A B 
1=2+3+6+9
+13+16+17 

2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 
9=10+ 
11+12 

10 11 12 
13=14+

15 
14 15 16 17 18 

I  2011-2015       49.637     5.113     11.404  
    
4.810  

       
6.594  

      
18.514  

          
514  

   
18.000  

        
4.282  

              
-    

             
-    

      
4.282  

               
-    

               -   
             
-    

      
10.324  

          
-    

  

1 2011         4.178         3.976  
      
2.302  

        
1.674  

               
-    

    
              
-    

      
              
-    

    
           
202  

    

2 2012         4.294         3.486  
      
1.116  

        
2.370  

               
-    

    
              
-    

      
              
-    

    
           
808  

    

3 2013         6.092         3.298  
         
748  

        
2.550  

               
-    

    
              
-    

      
              
-    

    
        
2.794  

    

4 2014       11.015    2.253          400  
         
400  

  
        
4.514  

           
514  

       
4.000  

       
1.313  

    
       
1.313  

              
-    

    
        
2.535  

    

5 2015       24.058    2.860          244  
         
244  

  
     
14.000   

     
14.000  

       
2.969  

    
       
2.969  

              
-    

    
        
3.985  

    

II 2016-2019     395.056     3.500     23.830  
    
3.230  

     
20.600  

      
58.417  

     
30.847  

   
27.570  

   
102.699  

    
30.545  

    
67.330  

      
4.824  

   
159.301  

    
156.456  

      
2.845  

      
43.051  

   
4.258  

  

1 2016       25.696    3.500       1.535  
         
535  

        
1.000  

        
3.316  

        
3.316  

  
     
10.998  

        
7.000  

        
3.237  

          
761  

              
-    

    
        
5.847  

      
500  

  

2 2017       61.493         4.115  
         
615  

        
3.500  

        
8.738  

        
4.568  

       
4.170  

       
5.565  

  
        
4.758  

          
807  

     
37.200  

        
37.200  

  
        
5.591  

      
284  

  

3 2018     100.933         5.775  
         
875  

        
4.900  

        
8.300  

        
3.500  

       
4.800  

     
32.426  

      
13.645  

      
15.525  

       
3.256  

     
36.180  

        
33.871  

       
2.309  

     
14.778  

   
3.474  

  

4 2019     206.935       12.405  
      
1.205  

      
11.200  

     
38.064  

      
19.464  

     
18.600  

     
53.710  

        
9.900  

      
43.810  

  
     
85.921  

        
85.385  

          
536  

     
16.835  

    

CỘNG 2011-2019     444.693     8.613     35.234  
    
8.040  

     
27.194  

      
76.931  

     
31.361  

   
45.570  

   
106.981  

    
30.545  

    
67.330  

      
9.106  

   
159.301  

    
156.456  

      
2.845  

      
53.375  

   
4.258  

  

III 2020     264.310       19.800  
    
1.800  

     
18.000  

      
40.370  

     
14.370  

   
26.000  

      
28.330  

    
10.000  

    
18.330  

  
   
154.025  

    
154.025  

  
      
21.785  

    

TỔNG CỘNG 
2011-2020 

    709.003     8.613     55.034  
    
9.840  

     
45.194  

    
117.301  

     
45.731  

   
71.570  

   
135.311  

    
40.545  

    
85.660  

      
9.106  

   
313.326  

    
310.481  

      
2.845  

      
75.160  

   
4.258  

  


