
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND   Đăk Hà, ngày      tháng      năm 2022. 

  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nội dung số 8 thuộc  

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC, ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài 

chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân 

sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn huyện. 

  Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung số 8 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Mục đích 

- Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông 

nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng 

cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và 

phát triển bền vững. 

- Phát triển du lịch nông thôn theo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường trên 

cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng 

nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn 

với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận 

thức của người dân trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, nâng cao mức hưởng 

thụ văn hóa cho người dân. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả 

đầu ra, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Huy động, tập trung các nguồn lực cần thiết để tổ chức thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022; đảm bảo trọng 

tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng của Dự án đã được phê duyệt;  

- Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện: Hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc 

thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng: Cộng đồng tham gia vào lĩnh vực du lịch nông thôn; đặc biệt là 

các hộ gia đình, chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nông thôn 

có nhu cầu khai thác và liên kết phát triển du lịch nông thôn. 

3. Phạm vi thực hiện: Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk. 

4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện nội dung số 8 thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà  

- Hình thức thực hiện: Bố trí và xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu và bán 

sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm,… đạt chất 

lượng phục vụ khách du lịch. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. 

- Thành phần tham gia thực hiện 

+ Mời đại diện các đơn vị: UBND xã Đăk Ngọk; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông 

huyện. 

+ Cán bộ Văn hóa xã Đăk Ngọk. 
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- Hướng dẫn thực hiện: Theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC, ngày 12 tháng 

8 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 (chi hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho điểm trưng bày; 

Mua sắm kệ trưng bày; Pano giới thiệu điểm trưng bày, bảng chỉ dẫn điểm trưng 

bày...) 

- Sản phẩm 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện; 

+ Hoàn thành 01 thôn có điểm trưng bày sản phẩm hoạt động có hiệu quả góp 

phần phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện. 

2. Kinh phí thực hiện: 

Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân huyện phân bổ 

kinh phí tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND, ngày 19/9/2022 với tổng kinh phí là: 

100 triệu đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có). 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Huy động sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc 

triển khai các nội dung hoạt động của nội dung số 8 thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới năm 2022 đảm bảo đúng các tiêu chí thực hiện của các nội dung 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Tiếp tục duy trì, phát huy tính đa dạng văn hóa hiện có của các dân tộc tại 

địa phương. Tập huấn cho người dân trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

truyền thống gắn với làm du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

quảng bá, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn 

3. Xây dựng định hướng phát triển du lịch nông thôn và tích hợp, bổ sung 

trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch nông thôn; thu hút đầu tư, 

phát triển du lịch nông thôn. 

4. Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông 

thôn, hỗ trợ kết nối sản phẩm du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch khác phục 

vụ cho việc xúc tiến du lịch nông thôn. 

5. Cam kết triển khai thực hiện các nội dung đề xuất theo Kế hoạch, đảm bảo 

đúng tiến độ và hiệu quả, chất lượng công việc. Đảm bảo đúng tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xã Đăk Ngọk tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 
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- Tổng hợp báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2022. 

- Theo dõi, quản lý kinh phí thuộc nội dung số 8 nguồn vốn sự nghiệp, phối 

hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của 

Chương trình. 

2. Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk:  

Phối hợp và quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong công 

tác phát triển du lịch nông thôn tại nội dung số 8 nguồn vốn sự nghiệp thực hiện việc 

trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền 

thống, đồ lưu niệm... đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định (tại mục 1 của 

Kế hoạch này). Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Văn hoá - Thông tin 

huyện trước ngày 05/01/2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 

số 8 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 

2022 (Kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2022) của Ủy ban nhân 

dân huyện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;   
- TT Huyện ủy (b/c);                                                                            
- TT HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Sở VH-TT&DL (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Phạm Thị Thương 
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