PHIẾU SỐ 06/TĐTNN-NTM: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. MỤC ĐÍCH
Thu thập thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn
mới (sau đây viết gọn là NTM) nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác
cho các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để phục vụ đánh giá tiến độ thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời gian qua và góp phần xây dựng
kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chương trình trong thời gian tới.
Thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về NTM gắn với thông tin khác
về nông nghiệp và nông thôn giúp cho việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến
đổi của khu vực nông thôn được đầy đủ và toàn diện hơn.
II. PHẠM VI
Thu thập thông tin đối với các xã đạt từ 01 tiêu chí nông thôn mới trở lên và được
công nhận bằng văn bản của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM của tỉnh tính đến thời điểm 01/7/2016.
Không thu thập các tiêu chí do xã tự đánh giá hoặc được cấp huyện công nhận đạt
chuẩn NTM.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA
Đối tượng điều tra: Tiêu chí đạt chuẩn NTM tại các xã.
Đơn vị điều tra: Văn phòng điều phối CT NTM thuộc Ban chỉ đạo CT NTM của
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
IV. ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN
Ban chỉ đạo CT NTM của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm
thu thập và cung cấp thông tin về kết quả thực hiện CT NTM.
V. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI PHIẾU
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
1. Địa chỉ Văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng NTM:
Ghi địa chỉ Văn phòng đang hoạt động, có thể là trụ sở xây dựng riêng hoặc phòng
làm việc đang tạm sử dụng chung với cơ quan khác.
2. Số điện thoại: Ghi số điện thoại thường trực của Văn phòng.
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PHẦN II: THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MỤC TIÊU QUỐC
GIA XÂY DỰNG NTM (tính đến ngày 01/7/2016)
Cột A: Số thứ tự
+ Đánh số thứ tự 1, 2, 3,... đối với từng thành phố trực thuộc tỉnh/thị xã/huyện
(gọi tắt là huyện).
+ Đánh số thứ tự 1.1, 1.2, 1.3,... đối với từng xã trong huyện thứ 1 và đánh số thứ tự
2.1, 2.2, 2.3, ... đối với từng xã trong huyện thứ 2,...
Cột 1: Xã đạt xã NTM
Nếu xã đạt chuẩn là xã nông thôn mới được cấp tỉnh ra quyết định công nhận thì
đánh dấu x.
Cột 2: Tổng số các tiêu chí NTM xã đạt
Tổng số tiêu chí NTM xã được cấp tỉnh công nhận là đạt chuẩn NTM.
Cột 3-21: Đánh giá chi tiết đối với từng tiêu chí NTM. Nếu xã được cấp tỉnh công
nhận đạt chuẩn NTM tiêu chí nào thì đánh dấu x vào tiêu chí đó, không đạt thì để trống.
Lưu ý: Không điền thông tin vào các cột, ô có chữ Cơ quan Thống kê ghi.
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