
  

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /KH-STNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng    năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí số 17  

đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 

 
Căn cứ Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2016-2020; Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của ban chỉ 

đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2016-2020; Quyết định 445/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Điện 

Biên ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định 

330/QD-UBND  ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bộ tiêu 

chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định tiêu chí “Xã đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, 

đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên năm 2020, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Kiểm tra, thẩm định, đánh giá một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 đối với 19 

xã cơ bản đạt, dự kiến đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và dự kiến đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh;  

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thưc hiện của các xã từ đó có 

sự đề xuất, hướng dẫn phù hợp để triển khai hiệu quả từng nội dung trong tiêu 

chí số 17;  

- Phân loại, đánh giá mức độ đạt được của từng nội dung trong tiêu chí, xác 

định rõ lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng nội dung của tiêu chí 

đảm bảo sự phù hợp với nguồn lực hiện có của các xã, đảm bảo giữ vững các 

tiêu chí đã đạt được; 

- Quá trình đánh giá phải trung thực, khách quan, bám sát vào các nội dung 

của tiêu chí số 17 về môi trường quy định tại Quyết định 445/QĐ-UBND ngày 

25/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai 

đoạn 2017 – 2020 và Quyết định 330/QD-UBND  ngày 18/04/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và 

Quy định tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020. 

II. Thời gian kiểm tra: 



  

 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020. 

- Thời gian kiểm tra, đánh giá và thẩm định mỗi xã, dự kiến (từ 2 đến 4 

ngày làm việc). 

III. Nội dung kiểm tra: 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của từng dân tộc. 

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 

xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 

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

VI. Danh sách các xã kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra 19 xã cơ bản đạt, dự 

kiến đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.(có danh sách phụ lục 1 kèm theo). 

V. Kinh phí thực hiện: Tổng 48.330.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám 

triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng) (dự toán kinh phí phụ lục 2 kèm theo). 

Kinh phí cho đợt kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước;  

VI. Tổ chức thực hiện.  

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra, đánh giá và thẩm định 

tiêu chí số 17 đối với 19 xã cơ bản đạt, dự kiến đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 

và dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 nêu trên.  

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm 

định, đánh giá tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
  -Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Sở NN&PTNT 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu VT, KT. 

 

Q.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Ngôn Ngọc Khuê 

 

 

 

 

 



  

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC XÃ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ NỘI 

DUNG TIÊU CHÍ 17 VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI NĂM 2020 

(Kèm theo kế hoạch       /KH-STNMT ngày     /     /2020 của Sở Tài nguyên & Môi trường) 

 

STT 

Tên đơn vị 
Ghi chú 

Xã Huyện 

1 Mường Pồn 

Điện Biên 

Dự kiến đạt năm 2019 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

2 Mường Nhà 
Dự kiến đạt năm 2018 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

3 Thanh Chăn  
Dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao 

4 Thanh Hưng 
Dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao 

5 Luân Giói 
Điện Biên 

Đông 

Đăng ký bổ sung đạt năm 2020 

6 Phì Nhừ Đăng ký đạt năm 2020 

7 Sa Lông 

Mường Chà 

Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

8 Na Sang 
Dự kiến đạt năm 2019 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

9 Nậm Nèn Đăng ký đạt năm 2020 

10 Mường Báng Tủa Chùa 
Dự kiến đạt năm 2019 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

11 Quài Tở 

Tuần Giáo 

Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

12 Mường Thín Đăng ký bổ sung đạt năm 2020 

13 Quài Cang 
Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

14 Ảng Cang Mường Ảng 
Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

15 Sen Thượng Mường Nhé 
Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

16 Chà Nưa Nậm Pồ 
Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  



  

 

17 Si Pa Phìn 
Dự kiến đạt năm 2020 theo 

QĐ1587/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016  

18 Chà Cang 
Đăng ký bổ sung cơ bản đạt năm 

2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PHỤ LỤC 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ  (TẠM TÍNH) KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, ĐÁNH 

GIÁ NỘI DUNG TIÊU CHÍ 17 VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

(Kèm theo kế hoạch       /KH-STNMT ngày      /    /2020 của Sở Tài nguyên & Môi trường) 

 
 

TT Nội dung 

Đơn vị 

tính Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền  

(VNĐ) 

I Huyện Điện Biên (3 người *4 xã * 2 ngày/1 xã) 7.950.000 

- Công tác phí  Ngày 24 200.000 4.800.000 

- Lưu trú  Đêm 12 150.000 1.800.000 

- 

Xăng xe, phương tiện đi 

lại Km 300 4.500 1.350.000 

II 

Kiểm tra Huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa 

Chùa, Điện Biên Đông  (3 người * 10 xã * 2 ngày/1 xã) 23.100.000 

- Công tác phí  Ngày 60 200.000 12.000.000 

- Lưu trú  Đêm 30 300.000 9.000.000 

- 

Xăng xe, phương tiện đi 

lại Vé 30 70.000 2.100.000 

III  Huyện Mường Nhé, Nậm Pồ (3 người*4 xã* 3 ngày/xã) 17.280.000 

- Công tác phí  Ngày 36 200.000 7.200.000 

- Lưu trú  Đêm 24 300.000 7.200.000 

- 

Xăng xe, phương tiện đi 

lại Vé 24 120.000 2.880.000 

  Tổng cộng 48.330.000 

  Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng. 
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