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BÁO CÁO 

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn  

mới nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch 

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

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 

2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố xã đạt 

chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 

2020; 

Công văn số 228/UBND-KTN ngày 23/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 172/HD-VPĐPNTM ngày 09/12/2019 của Văn phòng 

điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang 

về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020; 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Mỹ Phú Đông tại Tờ trình số 90/TTr-UBND 

ngày 29/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú Đông về việc đề nghị thẩm tra, xét công 

nhận xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.  

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

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông, Ủy ban nhân dân huyện 

Thoại Sơn báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông năm 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra: Ngày 04 tháng 11 năm 2021. 

1. Về hồ sơ, thủ tục: 

1.1. Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận: Xã Mỹ Phú Đông đã thực hiện 

đầy đủ các hồ sơ sau: 

Dự thảo 
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(1) Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 29/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú 

Đông về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2021; 

(2) Biên bản số 39/BB-UBND, ngày 27/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú 

Đông về việc họp đề nghị xét, công nhận xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2021.  

(3) Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 26/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú Đông 

về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2021 xã Mỹ Phú 

Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới nâng cao). 

(4) Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 23/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú Đông 

về việc tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2019 - 2021 của xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

(5) Báo cáo số 78/BC-UBND, ngày 22/10/2021 của UBND xã Mỹ Phú 

Đông về nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện xã nông thôn mới 

nâng cao trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

 (6) Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao trên 

đại bàn xã Mỹ Phú Đông. 

1.2. Về hồ sơ minh chứng: 

Hồ sơ minh chứng cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại quyết định 

số 2028/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn 

căn cứ/ tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2021: Xã Mỹ Phú Đông đã thực 

hiện đầy đủ hồ sơ minh chứng theo quy định. 

2. Về kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2018-2020 là 41.977,5 đồng, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 16.391 triệu đồng, chiếm 39,05%; 

- Ngân sách tỉnh: 90 triệu đồng, chiếm 0,21%; 

- Ngân sách huyện: 15.000,5 triệu đồng, chiếm 35,73%; 

- Ngân sách xã: 440 triệu đồng, chiếm 1,05%; 

- Vốn tín dụng: 6.623 triệu đồng, chiếm 15,78%; 

- Doanh nghiệp: 63,5 triệu đồng, chiếm 0,15%; 

- Nhân dân đóng góp: 3.369,5 triệu đồng, chiếm 8,03%. 

3. Kết quả duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 

3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh An Giang 

Xã Mỹ Phú Đông được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31/12/2018. Từ năm 2019 đến 

nay xã tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Quyết định 
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3379/QĐ-UBND ngày 28/ 11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ 

tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau: 

- Nhóm tiêu chí quy hoạch: Trong thời gian qua, xã đã triển khai thực hiện 

theo đúng quy hoạch được UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 08/9/2011. Xã cũng đã rà soát, bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 

22/4/2021 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

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

chỉnh trang các khu dân cư hiện có giai đoạn 2011 - 2020 xã Mỹ Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến nhân dân trong xã. 

- Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội: Tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp 

được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của bộ GTVT, đạt tỷ 

lệ 70,55%; Tỷ lệ km đường xóm được cứng hóa, sạch không lầy lội vào mùa mưa, 

đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa xe cơ giới đi 

lại thuận tiện, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, 

tiêu nước chủ động đạt 100%; Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu dân sinh và 

PCTT tại chỗ. Hệ thống điện đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an 

toàn từ các nguồn, đạt tỷ lệ 99,81%; Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu 

giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, đạt 

100%; Xã có điểm sinh hoạt văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể 

thao toàn xã; Có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi đạt 

theo quy định; Số ấp có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng, đạt 

100%; Xã Mỹ Phú Đông có 01 chợ đạt loại 3 là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa; 

Có 01 điểm phục vụ bưu chính, có vụ dịch vụ viễn thông, internet; Có đài truyền 

thanh và hệ thống loa phát thanh đến các ấp; Có ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý điều hành; Trên địa bàn xã không còn nhà tạm dột nát; Có 

nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ 85,43%. 

- Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: Thu nhập bình quân đầu người 

của xã, đạt 61,830 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã đạt 0,95%; Người 

làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, đạt tỷ 

lệ 93,53%; Trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông có 02 Hợp tác xã nông nghiệp 

(HTXNN): HTXNN Mỹ Phú Đông và HTXNN Tân Đông hiện tổ chức và hoạt 

động theo Luật Hợp tác xã 2012. Xã có mô hình liên kết sản xuất  hiệu quả giữa 

HTXNN HTXNN Mỹ Phú Đông với Công ty TNHH Angimex – Kitoku và Công 

ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn trong nhiều năm liền. 

- Nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường: Phổ cập giáo dục Mầm non, 

Tiểu học, THCS, xóa mù chữ mức độ 2; Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học 

trung học, đạt tỷ lệ 81,03%; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, đạt tỷ lệ 

66,08%; Người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 95,32%; Xã đạt tiêu chí quốc gia về 

Y tế năm 2013, đạt tiêu chí quốc gia về Y tế duy trì năm 2018; Tỷ lệ Trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 18,1%; Xã có 100% ấp đạt tiêu 

chuẩn văn hóa theo quy định; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85,07%; Hộ có 

nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, đạt tỷ lệ 
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94,03%; Cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy 

định về bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%; Cảnh quan môi trường xanh - sạch - 

đẹp, an toàn; Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; Chất thải rắn trên 

địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom 

và xử lý theo quy định; Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường, đạt tỷ lệ 89,8%; Hộ gia đình và cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 100%. 

- Nhóm tiêu chí hệ thống chính trị: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; Có đủ 

các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn 

"trong sạch, vững mạnh"; Các tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên, 

đạt tỷ lệ 100%; Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; Đảm bảo bình đẳng 

giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn 

thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; Xây dựng lực lượng dân 

quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; Xã đạt 

chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 

4. Về kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao 

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ban hành kèm theo Quyết 

định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 và Quy định tiêu chuẩn, đánh giá 

mức độ đạt tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

20/8/2018. Kết quả thẩm tra mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 

xã Mỹ Phú Đông như sau: 

4.1. Công tác Quy hoạch (Tiêu chí 1) 

Xã Mỹ Phú Đông đã lập quy hoạch và thực hiện đúng theo quy hoạch phát 

triển Hạ tầng kinh tế - Xã hội - Môi trường; phát triển khu dân cư mới và chỉnh 

trang khu dân cư hiện có trên địa bàn xã được UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt 

theo quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 08/9/2011. Trong thời gian qua, kể từ 

thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, UBND xã đã kết 

hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng cập nhật, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đến nay, xã Mỹ Phú Đông tổ chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch 

chung xây dựng theo Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các 

khu dân cư hiện có giai đoạn 2011 - 2020 xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang. 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới: từ lúc xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến thời điểm hiện nay không có tổ chức, cá nhân vi 

phạm về quản lý quy hoạch. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

4.2. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội 

4.2.1. Về giao thông (Tiêu chí 2) 
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Hàng năm, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã tập trung đầu tư xây 

dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao trên địa bàn xã. Các đoàn thể xã vận 

động hộ dân hiến đất, ngày công lao động tham gia cùng địa phương hoàn thành 

các công trình giao thông nội đồng phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của 

nhân dân được thuận lợi. Cụ thể như sau: 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc 

bê tông hóa, đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT: Không có tuyến đường 

nào. 

+ Đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo  

cấp kỹ thuật của Bộ GTVT: Xã có 03 tuyến gồm: tuyến bờ Nam Mỹ Phú Đông 

(đoạn từ Tây Núi Chóc - Năng Gù đến ranh Tây Phú) đạt 5,1 km nhựa, tuyến Nam 

Kênh Trường Tiền đạt 3,1 km nhựa và tuyến bờ Tây kênh Núi Chóc – Năng Gù đạt 

2,1km nhựa. Tổng chiều dài 10,3km nhựa, trong đó đã thực hiện đạt chuẩn 

10,3km/14,6km, đạt tỷ lệ 70,55%  (Tăng 2,3% so với năm 2018). 

+ Đường đường ngõ, xóm (đường dân sinh) được cứng hóa, sạch, không lầy 

lội vào mùa mưa: có 01 tuyến đường dân sinh là tuyến khu dân cư ấp Tân Phú dài 

0,78 km. Đã thực hiện đạt chuẩn 0,78km/0,78km đạt tỷ lệ 100% (Duy trì tỷ lệ đạt 

100% so năm 2018). 

+ Đường trục chính đường nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận 

tiện: Xã có 04 tuyến đường với tổng chiều dài 12,2 km, cụ thể: tuyến bờ bờ Bắc 

Mỹ Phú Đông II dài 2,2km; tuyến bờ Nam kênh Vọng Đông I dài 2,4km; tuyến bờ 

Nam kênh Nốp lê dài 4,8km; và tuyến bờ Bắc Vọng Đông I chiều dài 2,8km. Đã 

thực hiện đạt chuẩn 12,2km/12,2km, đạt tỷ lệ 100% (Tăng 4,8% so với năm 2018). 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.2.2. Về thủy lợi (Tiêu chí 3) 

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của xã là 2.839 ha, với 7 tiểu vùng sản 

xuất đê bao kiên cố đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa. Toàn xã có 17 tuyến kênh 

mương kiên cố hóa, với tổng chiều dài  84,20 km, kết hợp làm đê bao đảm bảo 3 

yêu cầu gồm: công trình đê kiên cố hóa của 07 tiểu vùng, toàn xã có 06 cống bản 

và 08 cống tròn đảm bảo sản xuất 3 vụ. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp cả 

năm trên địa bàn xã được tưới tiêu nước chủ động là 8.520,45/8.520,45 ha, đạt tỷ lệ 

100% (Trong đó: vụ Đông xuân: 2.839 ha, vụ Hè thu: 2.839 ha, vụ Thu đông: 

2.839 ha, diện tích thủy sản: 3,45 ha). Với 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

được tưới tiêu chủ động đã góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp của địa phương 

ngày càng phát triển đa dạng và bền vững. 

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hàng năm xã đều xây 

dựng, triển khai quán triệt gắn với thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Thu đông, theo 

phương châm 04 tại chỗ, có phân công trách nhiệm từng bộ phận, thành viên, có 

phương án ứng phó thời tiết xấu, có chuẩn bị sẵn sàng vật tư, tài chính, phương 

tiện thực hiện ứng phó, có hệ thống hướng dẫn, cảnh báo, thu nhận, truyền tải và 

cung cấp thông tin. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Đội cứu 

nạn, cứu hộ, Đội xung kích xã và đội xung kích ở ấp, hàng năm đều được củng cố 

kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Nhìn chung, việc chuẩn bị nhân lực, vật 
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lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 

đảm bảo 4 tại chỗ được đảm bảo. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.2.3. Về điện (Tiêu chí 4) 

Hệ thống điện trên địa bàn xã được đảm bảo an toàn theo quy định của 

ngành điện. Tổng số hộ dân sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn xã hiện nay là 

1.055/1.057 hộ đạt 99,81%, tăng 0,19% so với năm 2018. 

2.2.4. Về trường học (Tiêu chí 5) 

Toàn xã có 02 trường học, gồm: Trường Mẫu giáo Mỹ Phú Đông, Trường 

tiểu học Mỹ Phú Đông. Đã thực hiện xây dựng, nâng cấp 2/2 trường đạt chuẩn 

quốc gia  đạt 100%. Cụ thể: 

- Trường Mẫu giáo Mỹ Phú Đông: được công nhận tại Quyết định số 

594/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh An Giang. 

- Trường tiểu học Mỹ Phú Đông: được công nhận tại Quyết định số 

2956/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh An Giang. 

Hàng năm, xã luôn tổ chức thực hiện tốt tháng hành động vì sự nghiệp giáo 

dục, vận động mạnh thường quân, phụ huynh đóng góp kinh phí sửa chữa trường 

lớp, mua sắm thêm các thiết bị, vật dụng phục vụ giảng dạy, học tập và đáp ứng 

nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.2.5. Về cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí 6) 

Điểm sinh hoạt Văn hóa – Thể thao của xã được xây dựng vào năm 2018 với 

diện tích 480m2, có 2 phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết chế, trang 

thiết bị phục vụ nhân dân trên địa bàn xã. Đây là nơi tổ chức các buổi hội họp, hội 

thảo, học nghề, các hoạt động văn hóa văn nghệ được công diễn phục vụ vui chơi 

giải trí cho bà con địa phương. Hằng năm xã có xây dựng kế hoạch duy tu bảo 

dưỡng, sửa chữa Điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao, có dự toán kinh phí và có báo 

cáo kết quả thực hiện. Đến nay vẫn duy trì hoạt động mang lại hiệu quả, đây là địa 

điểm chủ yếu để tổ chức các buổi hội, họp, các hoạt động văn hóa văn nghệ phục 

vụ nhu cầu giải trí của bà con nhân dân. 

Xã Mỹ Phú Đông có mô hình đờn ca tài tử được nhân dân thường xuyên 

tham gia. Hiện nay, toàn xã 3 câu lạc bộ với 36 thành viên. Trong năm qua, câu lạc 

bộ có tham gia giao lưu các giải phong trào với các câu lạc bộ trong và ngoài xã, 

hoạt động tốt thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia góp phần làm phong 

phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ở xã và ấp. Hoạt động của câu 

lạc bộ đã trở thành điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa – văn nghệ tại địa 

phương. Đồng thời thông qua sinh hoạt Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Đờn ca tài tử 

đã lồng ghép tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và những thành tựu kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng an 

ninh trên địa bàn xã. Trong 10 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-

19 không tổ chức được buổi giao lưu theo kế hoạch năm 2021, chỉ sinh hoạt 
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thường lệ tại nhà của thành viên câu lạc bộ được 3 cuộc với 40 lượt người tham gia 

nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Điểm sinh hoạt văn hóa – thể thao của xã hoạt động thường xuyên có hiệu 

quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Năm 2020, xã đã tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị 08 cuộc gồm: Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2021); Chào mừng 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2021); Tuyên truyền 5K trong 

phòng, chống dịch Covid-19; Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền 

nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao 

động (01/5/1886-01/5/2021); Tuyên truyền ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền kỷ niệm 76 

năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc 

khánh (02/9/1945-02/9/2021); Tuyên truyền Ngày Hội toàn dân đưa trẻ tới trường - 

Bài Tuyên truyền Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy cho CB-GV-NV và học 

sinh; Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 

20/10/2021). Ngoài ra, Điểm sinh hoạt văn hóa thể thao đã tổ chức 01 buổi văn 

nghệ chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (26/3/1930-26/3/2021). Ngoài ra, xã đã xây dựng 03 kế hoạch và bản dự 

trù kinh phí (kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/2/2021 của UBND xã về việc tổ 

chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng đảng – mừng xuân tân sử năm 2021; kế 

hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND xã về việc tổ chức chương 

trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày giải phóng niềm nam 

thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 01/5 và kế hoạch số 51/KH-UBND 

ngày 25/8/2021 về việc kỷ niệm 76 năm Quốc khánh NVNDCCH (02/9/1945-

02/9/2021) nhưng do tình hình dịch bệnh nên tạm dừng tổ chức, căn cứ vào tình 

hình thực tế của địa phương sẽ tổ chức lại trong thời gian tới. 

Trong năm 2021, Điểm sinh hoạt văn hóa thể thao xã Mỹ Phú Đông tổ chức 

Hội thi văn nghệ Tiếng hát Karaoke ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) có khoảng 260 người tham dự. 

Xã đã thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên từ 03 câu lạc bộ gồm: câu 

lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ đờn ca tài tử. Các câu lạc bộ duy trì 

hoạt động thường xuyên. Phòng đọc sách do Ban văn hóa xã quản lý. Bố trí phòng 

đọc sách rộng 32m2. Có bố trí bàn, ghế, quạt máy, bóng đèn để phục vụ người đọc 

tại phòng truyền thống – phòng đọc xã Mỹ Phú Đông. Thời gian mở của phòng đọc 

sách từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Số đầu sách 

phục vụ cho bạn đọc là được 100 đầu sáchvà luân chuyển 150 đầu sách từ thư viện 

huyện Thoại Sơn về cho phòng đọc xã. Hàng tháng đã thu hút khoảng 10-15 lượt 

cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân đến đọc sách. Hiện đầu sách phục vụ cho 

bạn đọc là được 250 đầu sách. Số lượng người đọc bình quân từ 1-2 người trong 

ngày, tổng số lượng được 111 lượt bạn đọc. 

UBND xã đã tổ chức được 01 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao, thu hút nhân 

dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tại điểm sinh hoạt văn hóa 

thể thao xã và các điểm thể thao trên địa bàn xã như: Tổ chức giải Bóng chuyền 

chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập ĐCSVN (03/02/1930-03/02/2021) và 

xuân Tân Sửu năm 2021. Ngoài ra, xã xây dựng kế hoạch tổ chức 03 cuộc thi đấu 
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thể thao có dự toán kinh phí tổ chức, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 lây 

lan và diễn biến phức tạp, thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19 nên xã tạm dừng tổ chức các cuộc thể thao, căn cứ vào tình hình thực tế 

địa phương sẽ tổ chức trong thời gian tới theo kế hoạch năm 2021. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

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

Chợ Mỹ Phú Đông có tổng diện tích 2.380m2. Tổng số hộ kinh doanh là 31 

hộ. Chợ có kết cấu nhà chính bán kiên cố và đảm bảo các yêu cầu gồm: Bảng hiệu, 

khu thu gom và xử lý rác trong ngày, hệ thống điện và cấp nước sạch đảm bảo, 

nước thải được thu gom vào hệ thống cống, rãnh thoát nước, thực hiện thủ tục hành 

chính về môi trường, có thiết bị và phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, 

phương án bố trí,  sắp xếp các ngành hàng kinh doanh trong chợ, có thành lập Tổ 

quản lý chợ, có ban hành nội quy chợ, có sử dụng cân đối chứng và không kinh 

doanh hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục pháp luật cấm. Đồng thời, trên địa bàn xã 

không tồn tại tụ điểm kinh doanh tự phát ngoài quy hoạch. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.2.7. Về thông tin và truyền thông (Tiêu chí 8) 

Xã đã ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 

(vdpt.angiang.gov.vn) đã nhận và xử lý 2.125/2.125 văn bản, đạt 100%, văn bản đi 

đã phát hành được 273/273 văn bản, đạt 100%. 

Hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang: Lãnh đạo xã và hộp thư của đơn vị cấp 

xã thường xuyên sử dụng đúng quy chế của tỉnh: 100% lãnh đạo xã được cấp tài 

khoản thư điện tử An Giang và sử dụng thường xuyên, hộp thư điện tử của xã khai 

thác, sử dụng có hiệu quả, đúng theo quy chế của tỉnh. 

- Tỷ lệ TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 

(80%): Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, thì cấp xã có 11 TTHC 

được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 25 TTHC mức độ 4. Đến thời điểm hiện tại, 

UBND xã Mỹ Phú Đông có phát sinh 11 thủ tục. 

Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên phần mềm 1.800 hồ sơ; Số giấy tiếp nhận hồ 

sơ giải quyết TTHC: 1.800 hồ sơ; Đạt 1.800/1.800 hồ sơ, tỉ lệ 100%. Xã Mỹ Phú 

Đông có 11/13 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,6%. Xử lý hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3 (40%): 363/896 hồ sơ, đạt tỉ lệ 40,51%. Xử lý hồ sơ trực tuyến 

mức độ 4 (30%): 161/207 hồ sơ, đạt tỉ lệ 77,8% hồ sơ. 

UBND xã đã ký kết hợp tác với Bưu điện huyện thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI). Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết 

quả qua DV BCCI là 42 hồ sơ. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.2.8. Về nhà ở dân cư (Tiêu chí 9) 
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 Xã Mỹ Phú Đông đã tập trung vận động các doanh nghiệp, mạnh thường 

quân hỗ trợ cất mới và sửa chữa nhà hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ gia đình chính 

sách. Cụ thể, giai đoạn 2019 – 2021 cất mới 26 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 

cận nghèo, khó khăn và 03 căn nhà cho hộ gia đình chính sách. Khuyến khích, tạo 

mọi điều kiện cho nhân dân đầu tư xây dựng, sửa chữa góp phần ổn định cuộc sống 

lâu dài. Đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp nhà tạm dột nát. Toàn xã có 

903/1.057 hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, chiếm tỷ lệ 85,43%, 

tăng 15,09% so với năm 2018.  

Kinh phí thực hiện: 1.545 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 90 triệu đồng, 

ngân sách huyện 255 triệu đồng, ngân sách xã 240 triệu đồng, Vốn doanh nghiệp:  

35 triệu đồng, nhân dân đóng góp 925 triệu đồng. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.3. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo 

2.3.1. Về thu nhập (Tiêu chí 10) 

Để nâng cao thu nhập người dân, thời gian qua Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú 

Đông đã đề ra các giải pháp thiết thực như sau: 

- Đầu tư thâm canh nâng cao năng suất – sản lượng lúa: Tiếp tục đầu tư 

hoàn chỉnh các tiểu vùng đê bao khép kín duy trì diện tích gieo trồng (DTGT) lúa 3 

vụ ở mức 8.316 ha/năm. Toàn bộ DTGT lúa đều được cơ giới hoá 100% ở các 

khâu như: Cày xới; bơm tưới; thu hoạch; vận chuyển;... Năm 2021, năng suất lúa 

bình quân đạt mức 6,6 tấn/ha (tăng gần 1,0 tạ/ha so năm 2018), sản lượng hơn 55 

ngàn tấn. Đặc biệt vụ Đông Xuân năm 2021, năng suất tốt, giá lúa khá cao (có lúc 

lên gần 7.000đ/kg) lợi nhuận thu được từ 50 - 60 triệu đồng/ha/năm. Đây là yếu tố 

cơ bản tạo nên mức thu nhập của người dân trong xã.   

- Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Tiếp tục chuyển đổi 

thêm 28 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nâng tổng số diện tích trồng màu 

đến nay là 73 ha, tăng thêm thu nhập 4,6 tỷ đồng so trồng lúa. Chuyển 44,6 ha từ 

đất lúa và đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh 

tế cao như: Xoài, chanh, thanh long, bưởi, ổi,.... Tăng thu nhập thêm gần 3,2 tỷ 

đồng. Chuyển đổi mô hình chăn nuôi kém hiệu quả sang chăn nuôi heo siêu thịt, bò 

lai; gà thả vườn, vịt chạy đồng,... Đến nay, trên địa bàn xã phát triển đàn heo lên 

138 con, bò 324 con, gia cầm 12 ngàn con (trong đó vịt đẻ gần 10 ngàn con), quy 

mô đàn tăng từ 20% so năm 2018, tăng thêm thu nhập trên 2,5 tỷ đồng. Phát triển 

các loại hình nuôi thuỷ sản như: cá tra bột, cá ao hầm, lươn bể bồn, baba, ốc bươu 

... với diện tích chuyển đổi được 9,56 ha, tăng thêm thu nhập gần 2 tỷ đồng. 

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ: Mô hình ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên cây cam, quýt, bưởi và chanh bông tím, 

giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất từ 20 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm 

trên 300 triệu đồng. Tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) 

từ năm 2019, với diện tích 773,8ha (352 hộ tham gia), qua đó chi phí sản xuất giảm 

bình quân khoảng 2 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm trên 2 tỷ đồng. Có đến 7918 

ha DTGT lúa (chiếm tỷ lệ 95% DTGT lúa do người dân địa phương của xã trực 

canh) sản xuất theo chương trình 3G3T, giảm chí phí khoảng 8 triệu đồng/ha, lợi 
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nhuận tăng thêm trên 63 tỷ đồng. Có 5834 ha DTGT lúa (chiếm tỷ lệ 70% DTGT 

lúa do người dân địa phương của xã trực canh) sản xuất theo chương trình 1P5G, 

giảm chí phí khoảng 9 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm gần 52 tỷ đồng. Có 60 ha 

lúa tham gia sản xuất theo bộ tiêu chuẩn quốc tế SRP (Diễn đàn lúa gạo bền vững 

do viện nghiên cứu lúa IRRI tài trợ), mỗi kg lúa sản xuất theo tiêu chuẩn này được 

đơn vị tài trợ cộng thêm 20 đồng/kg khi ghi chép sổ nhật ký đồng ruộng đầy đủ, lợi 

nhuận tăng thêm 400 triệu đồng.   

- Mở rộng liên kết sản xuất – tiêu thụ: Thực hiện liên kết sản xuất và tiêu 

thụ lúa với công ty Angimex - Kitoku được 100 ha, tăng thu nhập thêm gần 1,05 tỷ 

đồng. Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Phú Đông (thành lập 2015), có 67 xã viên với 

các hoạt động dịch vụ chủ yếu là bơm tưới, tiêu, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu 

hoạch sản phẩm. HTX hoạt động có hiệu quả, hàng năm đều có lợi nhuận (năm 

2016 lợi nhuận 98 triệu đồng; năm 2017 là 53 triệu đồng, năm 2018 trên 85 triệu 

đồng, năm 2019 trên 100 triệu đồng, năm 2020 trên 110 triệu đồng).   

- Tích cực đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Toàn xã có 2.412 người 

trong độ tuổi lao động, hàng năm các ban, ngành đoàn thể của xã quan tâm phối 

hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho khoảng 100 lao động. Nhờ vậy, hiện nay 

có đến 2.185 lao động (chiếm 90,5%) có việc làm thường xuyên. Trong số lao 

động có việc thường xuyên, có 603 người (chiếm 27,6 % số lao động có việc làm 

thường xuyên tại xã); có 158 lao động ngoài tỉnh, thu nhập gửi về hàng năm bình 

quân khoảng 35 triệu đồng/01 lao động.  

- Thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp: 

Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua hình thức hỗ trợ 

vay vốn tín dụng lãi suất thấp. Qua đó, đã phát triển được 21 cơ sở sản xuất công 

nghiệp – tiêu thủ công nghiệp (chủ yếu cơ khí, hàn tiện, sản xuất đồ dùng trong 

xây dựng...), thu hút trên 130 lao động có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình 

quân từ 220-230 triệu đồng/cơ sở/năm. Chợ trung tâm hàng năm đều được tu bổ 

nâng cấp, thu hút được 31 hộ kinh doanh thường xuyên. Đã phát triển được 06 

doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh vật tư nông nghiệp, xăng dầu,... Thu 

nhập bình quân 1 cơ sở kinh doanh khoảng 115 triệu đồng/năm, riêng doanh 

nghiệp là 595 triệu đồng/năm. Ngoài ra toàn xã còn có 167 cơ sở SXKD cá thể, thu 

hút 316 lao động có việc làm tạo ra thu nhập.  

- Quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo: Hỗ trợ vay 

vốn ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 939 triệu đồng cho 29 hộ 

nghèo, cận nghèo có điều kiện chăn nuôi phát triển kinh tế. Vận động các mạnh 

thường quân hỗ trợ cất nhà để các hộ nghèo yên tâm làm kinh tế cải thiện cuộc 

sống, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Đến nay còn 1,13% hộ nghèo.  

Từ những kết quả trên, đến năm 2021, mức TNBQ/người của người dân 

trong xã đạt 61,830 triệu đồng/năm, tăng hơn 1,4 lần so năm 2018. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.3.2. Về hộ nghèo (Tiêu chí 11) 

Xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, công tác 

truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo; Bên cạnh việc cụ thể 
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hóa nhiều chính sách hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo 

trợ xã hội; địa phương đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo 

tiến tới giảm nghèo bền vững.  

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đến thời điểm kiểm tra là 10/1.057 hộ, chiếm 

tỷ lệ 0,94% (giảm 23 hộ so năm 2018). 

Đánh giá: Đạt quy định. 

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

 Địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trong đó 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được chú trọng, với mục tiêu trọng tâm 

là gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động, thị hiếu 

người học. Từ  năm 2018 đến nay, UBND xã Mỹ Phú Đông triển khai có hiệu quả 

kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 ngày 

27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đa dạng hóa các loại hình dạy 

nghề, lựa chọn những ngành nghề phù hợp như: may công nghiệp, láy xe B1, kỹ 

thuật làm vườn, làm hoa giả. 

Qua điều tra số người có việc làm trong độ tuổi lao động 2.256 lao động/ 

dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động của xã là 2.412 lao 

động đạt 93,53%. Số người 15 tuổi có việc làm tại xã là 684 người, trong đó tổng 

số người trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo được cấp văn bằng, chứng chỉ là 

452/684 người, chiếm tỷ lệ 66,08% (Tăng 40,64% so năm 2018). 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.3.4. Về tổ chức sản xuất (Tiêu chí 13) 

Trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông có 02 Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN): 

HTXNN Mỹ Phú Đông, HTXNN Tân Đông hiện tổ chức và hoạt động theo Luật 

Hợp tác xã 2012. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự giúp đỡ 

hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tập 

huấn kiến thức cho các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc về lĩnh vực 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù 

hợp với yêu cầu của địa phương.  

- HTXNN Mỹ Phú Đông thành lập ngày 08/12/2017, có 24 thành viên tham 

gia. Vốn điều lệ 1.000 triệu đồng. Thực hiện 02 loại hình dịch vụ là liên kết tiêu 

thụ lúa và bơm tiêu chống úng. 

- HTXNN Tân Đông thành lập ngày 26/6/2020, có 30 thành viên tham gia. 

Vốn điều lệ 500 triệu đồng. hực hiện 02 loại hình cung ứng vật tư nông nghiệp và 

liên kết tiêu thụ. 

Từ năm 2018 đến nay HTXNN Mỹ Phú Đông luôn hoạt động có hiệu quả cụ 

thể như sau:  

- Năm 2018: Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 800,8 triệu 

đồng. Lợi nhuận 151,6 triệu đồng. 

- Năm 2019: Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.038,250 

triệu đồng. Lợi nhuận 211,550 triệu đồng. 
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- Năm 2020: Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.643,800 

triệu đồng. Lợi nhuận 226,355 triệu đồng. 

- 6 tháng đầu năm 2021: Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

là 1.575,350 triệu đồng. Lợi nhuận 65,720 triệu đồng. 

Xã Mỹ Phú Đông có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, có diện tích tự 

nhiên 3.090 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 2.839 ha chiếm 

91,87% diện tích tự nhiên, đa số trồng lúa nên cây trồng chủ lực của xã là sản 

phẩm từ cây lúa. 

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Phú Đông đã tổ chức mời 

gọi doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất cho nông dân trong xã. Từ năm 2018, 

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã thực hiện liên kết sản xuất thông qua hợp 

tác xã làm đầu mối. Riêng năm 2020 đến tháng 6/2021 HTXNN Vĩnh Thắng thực 

hiện liên kết sản xuất với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thông qua hợp đồng 

bao tiêu lúa cho các thành viên theo giá thị  trường với tổng diện tích 331,6 ha. 

Trong đó HTXNN Vĩnh Thắng đóng vai trò thu mua nông sản của các thành viên, 

tổ chức sản xuất và giám sát, hỗ trợ các thành viên tuân thủ quy trình sản xuất, 

cung cấp vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng. Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ cho nông 

dân nên trong thời gian qua không xảy ra việc phá vỡ hợp đồng. Cụ thể như sau: 

- Năm 2018, với tổng diện tích 171,6 ha: 

+ Vụ Đông Xuân; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex - kitoku số 

03/ĐX17-18/ND, ngày 08/12/2017 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 44,7 ha.  

+ Vụ Hè Thu; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex - kitoku số 

03/HT18/ND, ngày 13/4/2018 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 

sản với diện tích 33,3 ha. 

+ Vụ Thu Đông; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex-kitoku số 

03/TĐ18/ND, ngày 11/8/2018 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 

sản với diện tích 93,6 ha. 

- Năm 2019, với tổng diện tích 276,5 ha: 

+ Vụ Đông Xuân; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – kitoku số 

03/ĐX18-19/ND, ngày 08/12/2018 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 105,6 ha.   

+ Vụ Hè Thu; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex -kitoku 

03/HT2019/ND, ngày 03/4/2019 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 83,1 ha. 

+ Vụ Thu Đông; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex -kitoku 

03/TĐ2019/ND, ngày 03/4/2019 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 87,8 ha. 

- Năm 2020, với tổng diện tích 215,6 ha: 

+ Vụ Đông Xuân; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – Kitoku số 

03/ĐX19-20/ND, ngày 30/11/2019 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 78,5 ha.   
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+ Vụ Hè Thu; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – Kitoku 

03/HT2020/ND, ngày 16/4/2020 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 95,5 ha. 

+ Vụ Thu Đông; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – Kitoku 

03/TĐ2020/ND, ngày 21/8/2020 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 41,6 ha. 

- Năm 2021, với tổng diện tích là 98,7 ha: 

+ Vụ Đông Xuân 2020-2021; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – 

Kitoku số 03/ĐX20-21/ND, ngày 16/12/2020 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất 

và tiêu thụ nông sản với diện tích 50,7 ha. 

+ Vụ Hè Thu 2021; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – Kitoku số 

02/HT2021/ND, ngày 12/04/2021 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản với diện tích 35,2 ha. 

+ Vụ Thu Đông 2021; HTX ký hợp đồng với Công ty Angimex – Kitoku số 

01/TĐ2021/CC, ngày 23/8/2021 hợp đồng bao tiêu liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

Nhật với diện tích 12,8 ha. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

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

2.4.1. Về giáo dục (Tiêu chí 14) 

 Xã Mỹ Phú Đông thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài; tuyên 

truyền công tác giáo dục đến từng hộ gia đình, nâng nhận thức người dân hiểu 

thêm về tầm quan trọng khi cho con em đến trường. Tạo điều kiện cho sinh viên 

vay vốn yên tâm học tập. Xã thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục 

tiểu học và THCS, mức độ đạt được công nhận theo Quyết định số 2956/QĐ-

UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Thoại Sơn công nhận các xã, thị trấn 

đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020. Cụ thể:   

- Đạt chuẩn XMC mức độ 2.  

- Đạt  chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

- Đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2; 

- Đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. 

Xã luôn duy trì chuẩn phổ cập giáo dục, hàng năm học sinh tốt nghiệp 

THCS được tiếp tục theo học THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đạt 

tỷ lệ 82,6%. Đến nay số người từ 15 - 60 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu 

học được huyện phúc tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là 

3.004/3.251 em người đạt tỷ lệ 92,4%; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi, 46/46 em đạt tỷ lệ 100%; Phổ cập giáo dục THCS mức độ 214/230 em, tỷ 

lệ 93,04%. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.4.2. Về y tế (Tiêu chí 15) 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông đạt 95,32% 

(3.035/3.184 người), tăng ....% so với năm 2018.  
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Công tác ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, tổ 

chức ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tay chân miệng; duyệt 

lăng quăng, làm sạch dụng cụ, vật dụng tại nhà dân, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện phun hóa chất duyệt muỗi ở những nơi xảy ra bệnh sốt xuất huyết; phối hợp 

với các trường học tổ chức truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng, từ đó công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả 

không có trường hợp tử vong. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xảy ra 

tình trạng ngộ độc thực phẩm. Cụ thể: 

- Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đủ liều là 50/51 trẻ, đạt tỷ lệ 

98,03%. Đồng thời, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn quản lý không xảy ra 

ngộ độc thực phẩm. 

- Về chương trình phòng chống dịch: xã có xây dựng kế hoạch, nội dung cụ 

thể. Ra quân tuyên truyền diệt lăng quăng, làm sạch các dụng cụ, vật dụng tại nhà 

dân 03 đến 04 đợt/tháng. Bên cạnh đó thực hiện vệ sinh ổ dịch cũ hàng tháng theo 

kế hoạch huyện được 24 lần. Truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết; ký hợp đồng với đài truyền thanh xã về truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống dịch bệnh với thời lượng 02 lần/tuần và 04 bài/năm.  

+ Số ca mắc sốt xuất huyết tính đến thời điểm hiện nay là 01 ca, giảm 05 ca 

so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Số ca mắc tay chân miệng tính đến thời điểm hiện nay là 01 ca, giảm 08 ca 

so với cùng kỳ năm 2019 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.4.3 Về văn hóa (Tiêu chí 16) 

Trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới đã 

động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây 

dựng nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng xã văn hóa, 

ấp văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. 100% ấp đã hoàn thành 

xây dựng và triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy ước phù hợp với thực tế 

của từng địa phương.  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Ban 

Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã đã thực hiện 

các văn bản hướng dẫn của cấp trên đúng quy định và được công nhận danh hiệu 

"Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" vào năm 2018. Ngoài ra, hàng năm (từ năm 

2018 đến năm 2021) các ấp đều được công nhận danh hiệu “Ấp đạt chuẩn văn hóa” 

theo quy định với 3/3 ấp, đạt tỷ lệ 100%. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.4.4. Về môi trường (Tiêu chí 17) 

Trên địa bàn xã 1.057/1.057 hộ đạt tỷ lệ 100% (trong đó số hộ dân sử dụng 

nước sạch, hợp vệ sinh là 985 hộ, đạt tỷ lệ 93,19%. Số hộ sử dụng nước hợp vệ 

sinh từ hệ thống cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình là 72 hộ, tỷ lệ 6.81%). Số hộ 

có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch có 
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1.041/1.057 hộ, đạt 98,49% (tăng 4,46% so năm 2018). Số hộ chăn nuôi có chuồng 

trại hợp vệ sinh là 44/49 hộ, đạt 89,80% (tăng 14,12% so năm 2018). 

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt: Trên địa bàn xã có 04 

tuyến đường giao thông chính. Xã đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom với Xí nghiệp 

môi trường đô thị huyện Thoại Sơn đã tổ chức thu gom 540 hộ chủ yếu tập trung ở 

các tuyến: Tuyến bờ đông kênh núi chóc năng gù; Tuyến bờ nam kênh Mỹ Phú 

Đông; khu dân cư Tân Phú, khu vực chợ Mỹ Phú Đông và tuyến bờ tây kênh núi 

chóc năng gù (đoạn từ nhà ông 5 Buôl đến ranh Vĩnh Phú). Xã tự tổ chức thu gom 

259 hộ tập trung ở các tuyến: Kênh Trường tiền; khu dân cư Tân Đông; tuyến bờ 

tây kênh núi chóc năng gù ( đoạn từ nhà ông Lướt đến ranh Vọng Đông). Toàn xã 

bố trí 130 thùng chứa rác sinh hoạt tại 04 tuyến đường, khu vực chợ, khu dân cư 

vượt lũ ấp Tân Phú, khu dân cư Tân Đông. Tổng số hộ được thu gom, xử lý theo 

quy định là 799/1.057 hộ, đạt tỷ lệ 75,59%. Số hộ còn lại tự xử lý cam kết không 

để phát sinh ô nhiễm môi trường. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngoài việc được đầu tư cơ 

sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện và chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao 

thu nhập cho người dân. Thì những năm gần đây, bà con nông dân còn chú trọng đến 

việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường bằng nhiều việc làm thiết thực, nhằm 

tạo ra cuộc sống ngày một trong lành, tốt đẹp hơn. 

Đồng thời tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện cải tạo 

cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, gắn với thực hiện nếp sống văn minh; vận 

động từng hộ dân xây dựng hàng rào, cột cờ, chỉnh trang nhà ở, tham gia trồng và 

chăm sóc cây xanh theo các tuyến đường giao thông. Cùng với tạo cảnh quan trước 

nhà, người dân địa phương còn thay đổi những thói quen xấu trước kia nhằm bảo vệ 

môi trường sống như xử lý vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, áp dụng 

các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất như mô hình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 

5 giảm”, sản xuất theo quy trình GAP, sử dụng chế phẩm sinh học thay cho hóa học... 

Đây là hướng đi phù hợp để hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững, thân 

thiện với môi trường và một xã nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều phong 

trào, mô hình bảo vệ môi trường được nhân rộng như: Thành lập “Tổ xung kích tham 

gia phong trào vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” trong các trường 

học... Toàn xã có 806/1.057  hộ có cảnh quan nơi ở “xanh - sạch - đẹp”, đạt tỷ lệ 

76,25%. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.5. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và quốc 

phòng an ninh 

2.5.1. Về hệ thống chính trị (Tiêu chí 18) 

- Cán bộ, công chức xã đảm bảo đủ các tiêu chuẩn chung theo quy định với 

20/20 đồng chí đạt tỷ lệ 100% (trong đó: cán bộ chuyên trách 10/10 đồng chí; công 

chức 10/10 đồng chí. Bên cạnh đó, sắp xếp bố trí cán bộ tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cán bộ, công chức và đều đạt chuẩn theo qui định. 
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- Xã có ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 phân 

công, bố trí 01 cán bộ bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ chuyên trách xây dựng 

nông thôn mới theo quy định. 

- Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua xã 

Mỹ Phú Đông phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là thực hiện 

tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra”. Xã đã thực hiện tốt các nội dung phải công khai để nhân dân biết; những 

nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến 

trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; 

trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã và ấp theo quy định của Pháp 

lệnh dân chủ ở xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị cơ sở vật chất đúng quy 

định; bố trí đủ cán bộ theo yêu cầu công việc; tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2021 số thủ tục hành chính 

xã tiếp nhận giải quyết là 2.548 thủ tục. Số phiếu lấy ý kiến hài lòng về kết quả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính tín đến nay là 382/382 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Số 

phiếu hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức là 

382/382 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. 

Đánh giá: Đạt quy định. 

2.5.2. Về quốc phòng - An ninh (Tiêu chí 19) 

Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cac nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương như: 

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Trong các năm qua, Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự xã đã củng cố kiện toàn đúng, đủ thành phần, hoạt động 

hiệu quả. Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thanh niên đúng theo quy định. Hằng 

năm, xã tổ chức lễ giao quân về huyện bảo đảm đúng quy định. Năm 2021 giao 

quân đạt 100% chỉ tiêu (3/3 thanh niên); chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo 

đủ các tiêu chuẩn; không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ; không có khiếu nại, tố 

cáo, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển quân. 

- Công tác động viên Quân đội: Tổ chức hiện đúng quy định, đăng ký quản 

lý phương tiện đảm bảo khả năng huy động khi có nhu cầu. Quân nhân dự bị được 

quản lý, đăng ký chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh khi có yêu cầu. Sắp xếp quân nhân 

dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, quân số 23/23 đồng chí, đạt 100%. Năm 

2020 giao nguồn kiểm tra DBĐV đạt 100% chỉ tiêu. 

- Công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và 

duy trì các hoạt động của lực lượng Dân quân: tổ chức đăng ký, quản lý tốt công 

dân trong độ tuổi tham gia DQTV; Xây dựng lực lượng dân quân và đưa về trên 

tập huấn, huấn luyện năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu. 

- Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh: Hội đồng 

giáo dục quốc phòng, an ninh được kiện toàn đúng, đủ thành phần, hoạt động tốt. 

Bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân 

cấp đạt 100% chỉ tiêu được giao. 
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Hằng năm, Công an xã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, 

chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện tốt chỉ 

tiêu 19.2, đồng thời cập nhật đầy đủ các văn bản, hồ sơ có liên quan. 

Trong các năm qua không có khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện 

vượt cấp trái pháp luật. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, 

không xảy ra trọng án và các vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự 

trên địa bàn huyện. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm so với các 

năm trước. Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm xã đạt 

loại khá. 

- Đánh giá: Đạt quy định. 

3. Một số mô hình nổi bật trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: 

Diện tích đất nông nghiệp của xã là 2.839 ha. Xã Mỹ Phú Đông đã vận động 

nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái, rau 

màu, nhằm tăng thu nhập và giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đất 

nông nghiệp.  

Mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập: Tổng diện tích chuyển đổi đất 

trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái, rau màu là 108 ha. Cụ thể về 

cây ăn trái: Kết quả đến nay toàn xã đã vận động nông dân chuyển đổi đất trồng 

lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái 40 ha. Lợi nhuận cao hơn so với 

trồng lúa khoảng từ 1,5 - 2,5 lần (tùy theo giá cả từng loại, sản lượng); Về rau, màu 

có 68ha chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu (dưa leo, khổ qua, ớt), trồng 

thường xuyên từ 3- 4 vụ/năm. Lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa khoảng từ 1,5 - 2 

lần (tùy theo giá cả từng loại, sản lượng).  

Có 03 mô hình trồng cây ăn trái, trong đó có 01 mô hình ứng dụng hệ thống 

phun tưới tự động, 01 mô hình ứng dụng hệ thống phun tưới có gắn bộ phận chăm 

phân, 01 mô hình sản xuất theo hướng VietGap gồm: 

Mô hình trồng cam, quýt, bưởi  của ông Lâm Văn Danh: ấp Tân Phú, 

diện tích 2 ha được Nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng, đã thu hoạch năm 2018 được 

40 tấn, giá trung bình 20.000đ/ký, doanh thu 800 triệu/năm. Hiện nay chủ vườn 

đang tích cực chăm sóc để sản lượng và chất lượng được nâng lên đáp ứng với nhu 

cầu tiêu thụ của các thương lái đến thu mua (lợi nhuận cao gấp 3 - 4 lần so với 

trồng lúa).  

Mô hình trồng Chanh bông tím: của ông Phan Thanh Hồng - ấp Tân 

Đông, diện tích 0.3 ha được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, đã thu hoạch từ năm 

2018, được 12 tấn, giá trung bình 10.000đ/ký, doanh thu 120 triệu/năm. Hiện nay 

chủ vườn đang tích cực chăm sóc để sản lượng và chất lượng được nâng lên đáp 

ứng với nhu cầu tiêu thụ của các thương lái đến thu mua (cao gấp 5 - 6 lần so với 

trồng lúa). 

Mô hình trồng Thanh Nhãn: của ông Lê Hữu Thống - ấp Tân Đông, diện 

tích 2 ha được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, đã thu hoạch từ 8/2021, được 3 tấn, 

giá trung bình 40.000đ/ký, doanh thu 120 triệu/năm. Hiện nay chủ vườn đang tích 

cực chăm sóc để sản lượng và chất lượng được nâng lên đáp ứng với nhu cầu tiêu 

thụ của các thương lái đến thu mua (cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa). 
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Mô hình cổng rào an ninh trật tự: Mô hình này có 09 thành viên tham gia, 

nòng cốt là lực lượng Công an xã, thường xuyên phối hợp các lực lượng dân quân, 

thanh niên xung kích và người dân trực cổng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống 

xảy ra. Đến nay, xã đã xây dựng được 3 cổng rào bằng sắt tại các trục đường chính 

nông thôn, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm khi có vụ việc xảy ra. 

Thông qua hệ thống camera giám sát ANTT và các nguồn tin báo kịp thời 

của người dân, mô hình Cổng rào ANTT kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc đánh 

nhau, gây rối ANTT, trộm cắp và tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái 

phép.  

Mô hình thu gom rác thải: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển 

kinh tế, xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và sự gia tăng dân số 

đã làm cho lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, tạo áp lực cho hệ thống thu 

gom, xử lý rác thải của nhiều địa phương. 

Tình trạng, người dân thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường 

trở nên phổ biến, nhất là tại những nơi xa khu dân cư, ít người qua lại. Nhằm hạn 

chế tình trạng vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, hiện nay, tại một số địa 

phương đã triển khai mô hình vận động người dân tự trang bị thùng đựng và thu 

gom rác thải sinh hoạt, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. 

Được sự vận động của UB.MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và được chính 

quyền địa phương hỗ thùng đựng rác để chứa rác, bảo đảm vệ sinh. Các hộ chỉ việc 

đóng phí cho đơn vị thu gom theo giá quy định, còn rác sẽ được thu gom tận nhà 

mỗi ngày. 

UBND xã đứng ra ký hợp đồng với Xí nghiệp môi trường đô thị huyện 

Thoại Sơn thu gom rác của người dân tất cả các ngày trong tuần. Triển khai mô 

hình thùng rác tự quản, tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã đạt 

nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người dân, không còn tình 

trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường. Trong thời gian tới, UBND xã cùng với UB 

MTTQ VN và các tổ chức đoàn thể của xã sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia 

mô hình, tự trang bị thùng rác, góp phần cùng với địa phương bảo vệ môi trường, 

xây dựng nông thôn mới. 

4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao 

Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao 

thì trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã  Mỹ Phú Đông 

- Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận: Đã hoàn thành đầy đủ và đạt theo 

quy định của Quyết định 2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành điều kiện trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố 

xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 

2018 – 2020 và Hướng dẫn 172/HD-VPĐPNTM ngày 09/12/2019 của Văn phòng 

điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công 
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nhận và công bố xã đạt chuẩn “ Xã nông thôn mới nâng cao trên đìa bàn tỉnh An 

Giang giai đoạn 2018 – 2020. 

- Về hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Hồ sơ minh 

chứng từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao của xã Mỹ Phú Đông đầy đủ 

theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về 

việc ban hành hướng dẫn căn cứ, tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020 và 

yêu cầu của các Sở, ngành tỉnh. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới  

Đã thực hiện đạt theo quy định của Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 

8/5/2018 và Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành hướng dẫn căn cứ, tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ 

đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 

– 2020. 

Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Mỹ Phú Đông, đã được UBND huyện 

Thoại Sơn thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 

tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 100%. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 

nâng cao 

Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao 

thì trên địa bàn xã Mỹ Phú Đông không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 

III. KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét thẩm định, công nhận xã Mỹ Phú 

Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao xã Mỹ Phú Đông năm 2021./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh An Giang; 

- VPĐP NTM tỉnh;  

- TT.HU, TT. HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- VP. HĐND và UBND huyện; 

- CBTH: Mai;   

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Ngọc Lắm 
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