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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 năm 2023 trên địa bàn trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 263/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 02 năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 

3 năm 2022 về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa VI về phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình số 50-CTr/HU ngày 11/5/2022 

của Ban chấp hành đảng bộ huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 

18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện”; Kết luận số 1241-KL/HU ngày 04/7/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết 

số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về 

việc phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025; Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa VI, về việc phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 (Điều chỉnh, bổ sung theo Kết luận số 1241-KL/HU, ngày 

04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện) và nhiều văn bản chỉ đạo khác; 

Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Về 

việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào 

năm 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn 

vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2214/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Hà 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao năng lực 

điều hành, quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung đã đề ra. 

- Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, 

ý chí tự chủ, tự lực của Nhân dân là chính, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Thực hiện theo phương châm dân biết dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi. 

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa 

chiến lược, phải được tiến hành đồng thời ở tất cả các xã, thực hiện đồng bộ 

đối với tất cả các tiêu chí; với sự đồng tâm của cả hệ thống chính trị và đồng 

lòng của mọi người dân. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp từ huyện 

đến xã nhằm tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt đến cuối năm 2022 

và triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đạt chuẩn vào cuối 

năm 2023 theo lộ trình đề ra. 

- Đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy 

trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn 

mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã 

đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn 

tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; lựa chọn các thôn (làng) vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng điểm thôn nông thôn mới năm 2023 tại 

các xã. 

2. Yêu cầu 

- Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động toàn diện trên  tất cả các lĩnh 

vực với sự quyết tâm tham gia của mọi người dân. Huy động tối đa và quản 

lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ xã hội, từ ngân sách các cấp để xây 

dựng hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân. 

- Xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và dân 

sinh, ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc theo nguyện vọng chính đáng 

của nhân dân; củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư 

cho các xã có điều kiện, khả năng đạt chuẩn theo lộ trình đề ra.   

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn được phân công phụ trách tiêu 

chí, Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện: Căn 

cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát 
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cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt 

điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương; đồng thời có trách 

nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong thực hiện đạt chuẩn các  tiêu chí 

chuyên ngành. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (ĐẾN THÁNG 31/12/2022) 

1. Về kết quả xã đạt chuẩn Nông thôn mới 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 05 xã1, chiếm 50%. 

- Năm 2022 xã Ngọk Wang và xã Đăk Ui đã đạt 19/19 tiêu chí đang trong 

quá trình thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Số xã đạt chuẩn 14 tiêu chí (TC) gồm có 3 xã2. 

2. Về Kết quả xã Nông thôn mới nâng cao: Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar đã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Đăk Ngọk đạt 15/19 tiêu 

chí3;  xã Đăk Hring đạt 11/19 tiêu chí4; xã Đăk La  đạt 9/19 tiêu chí5. 

3. Về Kết quả xã nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar 

đều đạt 2/3 tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. 

(Chi tiết tại Phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo) 

4. Về Khu dân cư nông thôn mới kiễu Mẫu 

- Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, thôn 5, xã Đăk Mar đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện công nhận khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu năm 20216. 

- Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk; thôn 2, xã Đăk La; Thôn  Bình Minh, xã 

Hà Mòn; Thôn 4, xã Đăk Mar; Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Đạt 10/10 tiêu 

chí. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định công nhận đạt chuẩn khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. 

5. Về thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

- Thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar; Thôn 4, xã Đăk La; Thôn Thanh Xuân, xã Đăk 

Ngọk; Thôn Kon Mong, xã Đăk Hring; Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long; Thôn Kon 

Năng Treang, xã Đăk Ui; Thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang; Thôn Kon Rớt, xã Ngọk 

Réo; Thôn Kon Joong, xã Ngọk Réo: Theo Báo cáo của UBND các xã thì các 

thôn đã Đạt 10/10 tiêu chí. Hiện nay các cơ quan chuyên môn của huyện đang 

thẩm định và hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận đạt chuẩn thôn (làng) nông 

thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2022. 

                                           
1  Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk và Đăk Hring 
2 Ngọk Réo đạt 14 TC, Đăk Pxi đạt 14 TC, Đăk Long đạt 14 TC. 
3 Tiêu chí số 1 Quy hoạch, Tiêu chí số 2 Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 6 về Văn hóa, tiêu chí số 7 về Cơ sở 

hạ tầng, Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 12 về Lao động, 
Tiêu chí số 15 về Hành chính công, Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 17 về Môi trường, Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường 

sống, Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh 
4 Tiêu chí số 1 Quy hoạch, Tiêu chí số 2 Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 6 về Văn hóa, tiêu chí số 7 về Cơ sở 

hạ tầng, Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, 

Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống, Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh 
5 Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, 

Tiêu chí số 15 về Hành chính công, Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống, Tiêu chí số 19 về Quốc 

phòng và An ninh 

6 Quyết định 891/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện Đăk Hà về việc công nhận thônThống 

Nhất, xã Hà Mòn đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; Quyết định 

1161/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND huyện Đăk Hà về việc công nhận thôn 5, xã Đăk Mar đạt 

chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021  
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- Riêng Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi theo báo cáo của UBND xã thì mới đạt 

07/10 tiêu chí còn 03 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 5: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 

6: Thu nhập; Tiêu chí số 7: Hộ nghèo. Đến nay huyện đã ban hành văn bản đề 

nghị UBND xã rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện nông thôn mới trên địa bàn 

thôn tính đến ngày 31/12/2022 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét thẩm định công nhận thôn đạt thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trong năm 2022. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu 

Giữ vững các tiêu chí đã đạt đến thời điểm ngày 31/12/2022, đồng thời 

đạt thêm các mục tiêu sau:   

1.1. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

- Xã Đăk Pxi, Ngọk Réo: Đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. 

- Xã: Đăk Long: Đạt thêm từ 03 tiêu chí trở lên. 

1.2. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 

- Xã Đăk Ngọk: Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; đạt chuẩn thêm 

01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Xã Đăk La: Đạt chuẩn các tiêu chí không còn giữ vững và đạt thêm ít 

nhất 03 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; nâng tổng số 

tiêu chí lên 12/19 tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đạt 

chuẩn thêm 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Xã Đăk Hring: Phấn đấu đạt thêm ít nhất 03 tiêu chí trong bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao; nâng tổng số tiêu chí lên 14/10 tiêu chí về xã 

nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đạt chuẩn thêm 01 khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

- Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar: Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực. Đồng thời, đạt chuẩn 

thêm 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang: Xã đang trình hồ sơ cho tỉnh thẩm định có 

thể đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022; mỗi xã phấn đấu đạt ít nhất 

05/19 tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và phất đấu đạt ít nhất 01 khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. 

1.3. Về thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số:  

Mỗi xã đăng ký và phấn đấu đạt thêm ít nhất 01 thôn (làng) nông thôn 

mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2023. 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới 

2.1. Đối với các xã phấn đạt chuẩn nông thôn mới 

- Thực hiện mục tiêu Đề án chính sách hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của 

UBND tỉnh theo phương châm: “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, huy động 
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nguồn lực lồng ghép từ các Chương trình, dự án đang đầu tư trên  địa bàn tập 

trung xây dựng nông thôn mới. Nâng cao trách nhiệm chính trị trong xây 

dựng nông thôn mới, đặc biệt khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ 

của ngân sách cấp trên; chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp xã, đồng thời 

có các giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện 

chương trình.  

- Chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, 

bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân 

bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về Chương 

trình xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức thiết thực, tạo khí thế thi 

đua trong xây dựng nông nông thôn mới, phối hợp với các đoàn thể, các cấp 

nhân rộng các mô hình hay; thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng 

nông thôn mới với vai trò người dân là chính. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông 

thôn mới, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo 

bền vững”. Lựa chọn các thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây 

dựng điểm thôn nông thôn mới năm 2023. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể nhằm kịp thời tháo 

gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí, nhất là các 

xã điểm nông thôn mới.  

- Nâng cao mức sống của người dân, đây là mục tiêu xuyên suốt quá 

trình và thực hiện ở tất cả các địa phương, thông qua chỉ đạo điều hành bằng 

các Nghị quyết và thực tiễn phải thực hiện ở các địa phương như ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn 

sản xuất hàng hoá với tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi ngành nghề…  

- Khai thác tối đa các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

xây dựng cơ sở hạ tầng; đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải ưu tiên cho các xã đặc biệt 

khó khăn. Áp dụng đồng bộ các thiết kế mẫu, thiết kế địển hình các công 

trình xây dựng cơ bản trong nông thôn mới theo quy định để tiết kiệm kinh 

phí đầu tư.  

- Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý phù hợp với thực tế địa 

phương như con người, điều kiện tự nhiên, xã hội,… trong đó đặc biệt chú 

trọng xây dựng các mô hình tổ hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo 

bền vững; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa 

phương gắn với xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển sản xuất nâng cao 

đời sống nông dân, góp phần giảm nghèo, đặc biệt là chống tái nghèo. 

2. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

2.1. Lĩnh vực Hạ tầng kinh tế - xã hội 
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- Có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu gồm: 

+ Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã; nâng cao tỷ lệ các 

cấp đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, bảo đảm xanh, 

sạch, đẹp. 

+ Hoàn thiện các hệ thống công trình cấp điện sinh hoạt đảm bảo 100 % 

hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn. 

+ Hoàn thiện hệ thống trường lớp trên địa bàn xã, đảm bảo 100% số trường 

có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất 01 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu của 

sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư... 

2.2. Lĩnh vực Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống 

- Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa 

chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản 

phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định 

hướng phát triển dịch vụ, du lịch... của địa phương; 

- Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực; 

có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an 

toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ; 

- Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất;  

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người/năm và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

đạt chuẩn theo quy định tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao.  

2.3. Lĩnh vực Giáo dục - Văn hóa 

- Nâng cao trình độ dân trí của người dân: Duy trì và nâng cao chất 

lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ em dưới 5 tuổi; Đạt 

chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức 3; 

cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá trở lên. Tỷ lệ lao động 

đạt từ 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 

trên 25%. 

- Có 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thường trú ở địa 

phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và 

được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi 

cách thức làm ăn phù hợp; 
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- Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được 

bảo đảm, thu hút nhiều người dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá 

trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn 

minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt 

động nhân đạo từ thiện; đảm bảo xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới 

theo quy định. 

2.4. Lĩnh vực Môi trường 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định từ hệ thống cấp nước 

sinh hoạt tập trung đạt từ 35% trở lên; tỷ lệ công trình cấp nước cấp nước tập 

trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt trên 25%. 

- 100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng 

năm được tập huấn về an toàn vệ sinh  thực phẩm đạt; không để xảy ra sự cố 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.. . 

3. Đối với các xã phấn đấy đạt Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng 

lĩnh vực: Uỷ ban nhân dân xã Hà Mòn, Đăk Mar xây dựng kế hoạch thực hiện 

hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 416/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy 

định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân 

công đơn vị phụ trách tiêu chí; 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực 

chương trình NTM) 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của huyện hướng dẫn các xã triển 

khai thực hiện. 

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực 

trên địa bàn huyện. 

2. Các đơn vị đã được phân công phụ trách các tiêu chí theo Thông báo số 

155/TB-UBND, ngày 01/8/2022 của UBND huyện về Phân công đơn vị phụ 

trách tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk 

Hà căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch hướng 

dẫn các địa xã thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; kiểm tra và báo cáo định 

kỳ đối với kết quả thực hiện của các xã được phân công phụ trách.  Hướng dẫn 

các xã xây dựng hồ sơ, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn (làng) nông thôn mới 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu theo từng tiêu chí do đơn vị mình được phân công phụ trách. 

3. Ủy ban nhân dân các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới căn cứ Bộ tiêu 

chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 318/QĐ-

TTg ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và 
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Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc Ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021 - 2025 và phân công đơn vị phụ trách tiêu chí) xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện của đơn vị mình. Trong Kế hoạch phải xác định rõ nội dung công 

việc, giải pháp, lộ trình thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới và phân công 

trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, cá nhân liên quan triển 

khai thực hiện. Gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn) trước ngày 15 tháng 02năm 2023. 

4. Ủy ban nhân dân các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

căn cứ vào mục tiêu và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây 

dựng kế hoạch xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện (qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) trước ngày 15 

tháng 02 năm 2023 để tổng hợp. Trong đó cần xác định rõ nội dung công 

việc, giải pháp, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

thành viên, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. 

5. Yêu cầu các đơn vị đã được phân công phụ trách các tiêu chí (theo 

Thông báo số 155/TB-UBND, ngày 01/8/2022 của UBND huyện về Phân công 

đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà); Uỷ ban nhân dân các xã gửi Kế hoạch thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 của đơn vị mình về Uỷ 

ban nhân dân huyện (qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) trước 

ngày 15 tháng 02 năm 2022. Định kỳ trước báo cáo kết quả thực hiện trước 

ngày 15 hàng tháng (qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để 

tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo điều hành chung. 

6. Các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo về phòng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận:       
- BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/c);  

- VPĐP CTr MTQG XD NTM tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT (b/c);       

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                                     

- CT, các PCT UBND huyện;  

- BCĐ xây dựng NTM huyện; 

- BCĐ xây dựng NTM các xã (t/h); 

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

- Lưu: VT.                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Minh Vương 
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