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V/v thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn
mới xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa

Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới
tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về phân công theo dõi, đôn
đốc, hướng dẫn, phụ trách tiêu chí nông thôn mới tại Kế hoạch số 59/KH-UBND
ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
NTM đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn
mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Sổ tay hướng dẫn thực
hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới; Quyết định số 1415/2017/QĐUBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông
thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 860/QĐ-UBND
ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố kết quả Bộ chỉ số
theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh Hóa;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thẩm định của UBND xã Thiệu Giang, huyện
Thiệu Hóa và kết quả kiểm tra thực tế tại địa phương; Sở Nông nghiệp và PTNT
báo cáo nội dung thẩm định các tiêu chí của Sở phụ trách như sau:
I. Tiêu chí số 3 về “Thủy lợi”
1. Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và
tiêu chủ động đạt từ 80% trở lên
1.1. Hiện trạng công tác phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã:
- Về tưới: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần tưới theo kế hoạch của
xã được chủ yếu bằng trạm bơm Thiệu Giang 1, Thiệu Giang 2, Thiệu Quang 1
lấy nước từ sông Cầu Chày do Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã
quản lý, vận hành. Diện tích được tưới trên địa bàn xã là 1018,30 ha, cụ thể cho
từng vụ như sau:
+ Vụ Xuân 487,60 ha, trong đó 458,12 ha lúa, 29,48 ha rau màu các loại;
+ Vụ Mùa 475,40 ha, trong đó 443,0 ha lúa, 32,40 ha rau màu các loại;
+ Vụ Đông 55,30 ha rau, màu các loại.
- Về tiêu: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của
xã chủ yếu được tiêu từ các kênh nội đồng đổ ra kênh tiêu Thiệu Thịnh rồi đổ ra
sông Chu qua trạm bơm tiêu Thiệu Thịnh và một phần diện tích được tiêu tự
chảy ra sông Mậu Khê, sông Cầu Chày với tổng diện tích được tiêu là 673,68 ha.
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- Về cấp thoát nước nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản là
10,79 ha, trong đó 2,0 ha được cấp nước bằng trạm bơm Thiệu Giang 2, diện
tích còn lại được nuôi trồng trong các ao, hồ nhỏ do các hộ dân tự chủ động
nguồn nước.
1.2. Kết quả thực hiện:
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động:
Ttưới = (1018,30/1018,30) x 100% = 100% > 80%, trong đó:
+ Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới là 1018,30 ha;
+ Diện tích gieo trồng cả năm cần tưới theo kế hoạch sản xuất là 1018,30 ha.
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được
tiêu chủ động:
Ttiêu = (673,68/723,68) x 100% = 93,09% > 80%, trong đó:
+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thực tế được
tiêu là 673,68 ha;
+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp là 723,68 ha.
- Tỷ lệ diện tích đất nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước chủ động:
Tk = (10,79/10,79) x 100% = 100% > 80%, trong đó:
+ Diện tích đất đất nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước là 10,79 ha;
+ Diện tích đất đất nuôi trồng thủy sản cần cấp thoát nước là 10,79 ha.
2. Chỉ tiêu 3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh và
theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
Xã Thiệu Giang có 3,75 km đê hữu Cầu Chày đoạn từ K36+650 – K40+400
(tuyến đê cấp IV do địa phương quản lý). Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế, xã
Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa đáp ứng chỉ tiêu 3.2 - Đảm bảo đủ điều kiện đáp
ứng nhu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ, cụ thể:
- Có tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai được thành
lập và kiện toàn theo quy định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.
- Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có
hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh: UBND các xã đã tổ chức xây dựng, phê
duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó thiên tai phù hợp
với đặc điểm thiên tai của địa phương theo đúng quy định tại Điều 15 và Điều
22, Luật PCTT.
- Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai.
3. Kết quả đánh giá
Đối chiếu các kết quả, đánh giá với Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND
ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã
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Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020; Sở Nông
nghiệp và PTNT thống nhất xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn tiêu
chí số 3 về “Thủy lợi”.
4. Đề xuất kiến nghị
Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí số 3 về “Thủy lợi” trên
địa bàn xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, cần thực hiện tốt các nội dung sau:
- Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hiệu quả và
bảo vệ kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy
lợi bị xuống cấp; Tổ chức, huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu; giải
toả ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tiêu thoát.
- Điều hòa phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, không để hiện tượng thất
thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí, tăng cường công tác quản lý vận
hành nhằm giảm tổn thất nước trên kênh. Thực hiện quy trình tưới tiên tiến, tiết
kiệm ngay từ đầu vụ (nông lộ phơi, ướt khô xen kẽ…). Tuyên truyền công khai
lịch tưới rộng rãi để người dân biết và phối hợp thực hiện.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã
trong việc điều hành dẫn nước tưới.
- Hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phòng chống thiên tai
và xây dựng Phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thiên tai và tình
hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ PCLB để xử lý kịp thời các sự cố công
trình đê điều. Hàng năm trước mùa mưa bão tiến hành kiểm tra, rà soát và loại
bỏ, thay thế các vật tư không đảm bảo.
- Tổ chức tập huấn, tuyên truyến, phổ biến kiến thức về Luật phòng,
chống thiên tai, Luật thủy lợi, Luật đê điều cho người dân.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của lực
lượng xung kích phòng, chống thiên tai, tiến hành tập huấn xử lý các sự cố khi
có thiên tai xảy ra.
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều;
tổ chức xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định
104/2017/NĐ-CP ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
II. Tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất”
1. Về thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Thiệu Giang
Thiệu Giang là một trong 15 xã phía bắc sông Chu thuộc huyện Yên Định
cũ, nay thuộc huyện Thiệu Hóa; tổng diện tích đất tự nhiên: 751,03 ha, trong đó:
Đất nông nghiệp 589,12 ha, đất phi nông nghiệp 145,98 ha, đất chưa sử dụng
15,93 ha.
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- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 1006,1 ha, trong đó: Vụ đông
55,3 ha (cây ngô 11,6 ha; cây đậu tương 6,2 ha; rau màu các loại 37,6 ha); Vụ
xuân 475,4 ha (cây lúa 424,2 ha; cây ngô 16,0 ha; cây mía 5,0 ha; rau màu các
loại 30,2 ha); Vụ mùa 475,4 ha (cây lúa 446,5 ha; cây ngô 16,0 ha; cây mía 5,0
ha; cây rau màu khác 7,9 ha). Tổng sản lượng lương thực đạt 5.751,6 tấn, giá trị
trên 1 ha canh tác đạt 110,2 triều đồng;
- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm là 90.268 con; trong đó: Đàn
trâu bò 652 con, đàn lợn 3.616 con, đàn gia cầm, thủy cầm 86.000 con. Ngoài ra,
trên địa bàn xã phát triển nghề nuôi ong mật với 135 hộ với hơn 308 đàn ong.
Giá trị ngành chăn nuôi đạt 33 tỷ đồng;
- Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã
10,79 ha, chủ yếu là diện tích ao hồ của các hộ gia đình nuôi các loại: cá trắm,
chép, mè, trôi, ếch... Sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 320 tấn, giá trị thu được
6,47 tỷ đồng;
- Thực trạng tích tụ ruộng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Trên địa bàn
xã đã chuyển đổi được 20,4 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy
sản kết hợp trồng lúa: thôn Vân Điền 3,33 ha; thôn Đa Lộc 6,8 ha; thôn Trung
Thôn 2,3 ha; Thôn 2 là 7,86 ha; thôn Vĩnh Xuân 1,26 ha;
- Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Đã được quan tâm chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc, từ việc ký cam kết của hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến
công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh ATTP; tuyên truyền, vận động
người dân không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, công tác kiểm tra thú y
được tiến hành nghiêm túc tại các cơ sở giết mổ gia súc.
2. Phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và
xây dựng: Trên địa bàn xã có 02 doanh nghiệp, 277 hộ sản xuất tiểu thủ công
nghiệp chủ yếu các nghề cơ khí, nghề may, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc gia
dụng, đồ gỗ mỹ nghệ và hoạt động xây dựng... đã tạo việc làm và tăng thu nhập
cho nhân dân trên địa bàn xã.
3. Phát triển kinh tế gia trại, trang trại: Trên địa bàn xã có 1 trang trại
và 76 gia trại với tổng diện tích 35,49 ha. Đặc biệt trên địa bàn xã có diện tích
khó khăn trong quá trình sản xuất lúa, trong những năm qua địa phương đã quy
hoạch và chuyển đổi sang làm kinh tế trang trại, chăn nuôi kết hợp và dần hình
thành vùng sản xuất tập trung. Thu nhập bình quân của các trang trại, gia trại đạt
1,2 tỷ đồng/năm.
4. Hoạt động của HTX và tình hình liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực
Trên địa bàn xã Thiệu Giang có 01 HTX nông nghiệp được thành lập năm
1999, thực hiện chuyển theo luật HTX năm 2012 vào tháng 6 năm 2016. HTX
có trụ sở làm việc tại thôn Trung Thôn với diện tích 100 m2, vốn điều lệ 100
triệu đồng, với 29 thành viên. Các loại hình dịch vụ chính của HTX: dịch vụ
cung ứng giống, phân bón, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu,
khuyến nông, bảo vệ thực vật, liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp...
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Cây trồng chủ lực của xã Thiệu Giang là cây lúa nước. Trong giai đoạn
2019-2022, HTX DVNN Thiệu Giang đã đại diện các hộ dân ký hợp đồng bao
tiêu lúa nếp hương thương phẩm N97 với Công ty TNHH GCT Việt Thành, với
diện tích 40 ha, sản lượng bao tiêu bình quân 240 tấn/năm, doanh thu năm 2019
đạt 720 triệu đồng, năm 2020 đạt hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn ký hợp
đồng liên kết sản xuất và bao tiêu giống ngô nếp với Công ty giống cây trồng
Trung ương.
5. Kết quả thẩm định
UBND xã Thiệu Giang đã cung cấp đầy đủ các đầu mục hồ sơ theo yêu
cầu tiêu chí. Qua kiểm tra thực tế xác định xã có HTX hoạt động đúng quy định
của Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ
lực đảm bảo bền vững.
Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa
đạt chuẩn tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất”.
6. Tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị
6.1. Tồn tại, hạn chế:
- Việc tích tụ đất đai trên địa bàn xã còn manh mún, chưa thực hiện được
việc sản xuất tập trung theo vùng; việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả
sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản chưa hiệu quả; tỷ lệ cơ giới hóa trong
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chưa cao; số lượng trang trại đạt tiêu chuẩn
theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT còn ít;
- Các hoạt động dịch vụ của HTX mới chỉ tập trung chủ yếu ở dịch vụ
công và cung ứng được một phần giống và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp;
việc thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa chưa tương xứng với
tiềm năng và lợi thế của xã (vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả
có diện tích 280 ha).
6.2. Đề xuất, kiến nghị:
Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản
xuất” đề nghị chính quyền địa phương, HTX quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số
nội dung sau:
a) Đối với chính quyền địa phương:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của
BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Nghị quyết số 13 của BCH
Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn,
công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tập trung tích
tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết
tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cơ giới hóa đồng
bộ vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao
phục vụ nhà máy chế biến nông sản của Tổng công ty cổ phần mía đường Lam
Sơn đóng trên địa bàn huyện; phát triển các sản phẩm OCOP.
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- Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp; xây dựng các chuỗi
liên kết bền vững, quy mô lớn với doanh nghiệp và các hộ sản xuất. Đặc biệt xây
dựng chuỗi cung ứng lúa nguyên liệu chất lượng cao để phục vụ nhà máy chế
biến nông sản của Tổng công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.
b) Đối với HTX:
- Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị, sản
xuất cho cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX.
- Xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với tình
hình thực tế và nhu cầu của các thành viên, gắn hoạt động SXKD của HTX với
các lợi thế của địa phương; áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ
nông sản để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho
người dân; tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ cạnh tranh mang lại lợi nhuận;
- Tập trung tìm kiếm thị trường, đấu mối, liên kết trực tiếp với doanh
nghiệp để mở rộng quy mô, tăng tính bền vững của chuỗi liên kết cho cây trồng,
con nuôi chủ lực trên địa bàn.
III. Chỉ tiêu 17.1 về Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước
sạch theo quy định
1. Thực trạng sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thiệu Giang
- Về nước hợp vệ sinh: 1.804/1.828 hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ
sinh, đạt tỷ lệ 98,7%, đảm bảo yêu cầu của chỉ tiêu.
- Về nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT: 1.256/1.828 hộ dân sử dụng
nước sạch, đạt tỷ lệ 68,7%, đảm bảo yêu cầu của chỉ tiêu.
2. Kết quả thẩm định
Đối chiếu với chỉ tiêu theo vùng trên địa bàn được quy định tại Quyết định
số 860/QĐ-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố
kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh
Hóa, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn chỉ tiêu 17.1.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Xã Thiệu Giang nằm trong vùng cấp nước của dự án Nhà máy nước sạch
tại xã Thiệu Hợp cấp nước cho 5 xã huyện Thiệu Hóa gồm: Thiệu Hợp, Thiệu
Duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang do Công ty TNHH đầu tư xây
dựng tổng hợp Hoằng Tiến làm chủ đầu tư. Quyết định về việc điều chỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch xã Thiệu Hợp số 240/QĐUBND ngày 16/1/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện này đang thi công xây
dựng nhà máy tại xã Thiệu Hợp. Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã
Thiệu Giang phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư trong các hoạt
động của dự án, sớm triển khai để lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trên địa
bàn xã; và vận động các hộ dân tích cực tham gia đấu nối, sử dụng nguồn nước
sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thay thế các nguồn nước nhỏ lẻ khác nhằm
đảm bảo nguồn cấp nước ổn định và sức khỏe lâu dài cho nhân dân.
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- UBND xã cần duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về nước sạch
và vệ sinh môi trường thông qua các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép vào
các cuộc họp cộng đồng, phát trên loa phát thanh xã, thôn, đến trực tiếp các hộ
gia đình. Đối với các hộ dân sử dụng máy lọc nước hộ gia đình trong ăn uống
phải thường xuyên thay cục lọc và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo sức khỏe.
Đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- UBND huyện Thiệu Hóa (để thực hiện);
- UBND xã Thiệu Giang (để thực hiện);
- Lưu: VT, PTNT.
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