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BÁO CÁO THẨM TRA 

Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch 

xây dựng  huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21 /10 /2022 của Thường trực HĐND 

huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, khóa VI, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về việc tham mưu các nội 

dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn 

mới vào năm 2025. 

Qua xem xét nội dung Tờ trình 261/TTr-UBND, ngày 14/11/2022, dự thảo Nghị 

quyết và hồ sơ liên quan của UBND huyện và ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Ban 

KT-XH HĐND huyện báo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Cơ sở lý luận:  

Căn cứ Điều 26, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện thì việc UBND huyện 

trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt 

chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 là đúng quy định và thẩm quyền. 

II.  Nội dung của dự thảo Nghị quyết: 

Thông qua Kế hoach xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 

2025 với những nội dung chính sau: 
1. Mục tiêu chung: 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 của Nhân dân, 

củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kế hoạch đăng ký để 

hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.  

2. Mục tiêu cụ thể: 

 2.1. Đối với mục tiêu xã, huyện đạt Nông thôn mới:  

- Đến cuối năm 2023: xã Ngọk Réo, xã Đăk Pxi đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Đến cuối năm 2024: Xã Đăk Long đạt chuẩn nông thôn mới; Thị trấn Đăk Hà 

đạt chuẩn đô thị văn minh. 

 - Đến năm 2025 phấn đấu huyện Đăk Hà đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. 

  2.2. Đối với mục tiêu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: 

 - Đến cuối năm 2023:  +  Xã Đăk Ngọk đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.   
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+ Xã Đăk La, Đăk Hring: Cũng cố các tiêu chí bị rớt, giữ vững và nâng cao các 

tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, phấn đấ đạt ít nhất 05/19 tiêu chí trở 

lên trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.  

- Đếu cuối năm 2025: Xã Đăk La và xã Đăk Hring: đạt chuẩn xã nông thôn mới 

nâng cao.  

2.3. Đối với mục tiêu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu:  

+ Xã Hà Mòn: Tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn 

đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.  

+ Xã Đăk Mar: Tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đạt 

chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.  

3. Nhu cầu kinh phí: 

 1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện: 980.000 triệu đồng.  

 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, vốn lồng 

ghép và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.  

 ( Chi tiết tại dự thảo Nghị quyết kèm theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện 

kèm theo) 

III. Quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội:  

Việc thông qua kế hoạch huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 là 

cần thiết nhằm cụ thể hóa để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon 

Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-

2025; đồng thời phù hợp với các văn bản của cấp trên quy định về 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 -20251. Nhằm phát huy nội lực của cộng đồng, ý thức tự chủ, tự lực của nhân dân, 

sự đồng tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư 

các xã để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình. 

Kế hoạch UBND huyện xây dựng cơ bản đã cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, 

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

huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. Do đó, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất thông qua kế hoạch huyện Đăk Hà đạt 

chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình 261/TTr-

UBND, ngày 14/11/2022. 

Tuy nhiên, Ban đề nghị một số nội dung sau: 

                                           
1 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; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 

02/8/2022 về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới 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 ; 

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; 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 
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- Việc triển khai kế hoạch huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 

với tổng nguồn lực đầu tư thực hiện rất lớn vì đồng thời thực hiện các xã đạt Nông thôn 

mới, Thị trấn đạt Đô Thị Văn minh, các xã đã công nhận Nông thôn mới để duy trì và 

giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí đạt “non” do đó 

cần làm rõ tính khả thi thực hiện Nghị quyết về nguồn vốn đảm bảo để thực hiện. 

- Ngoài những giải pháp trong kế hoạch Ban đề nghị quan tâm một số nội dung 

sau: 

Quan tâm đến các tiêu chí có tỷ lệ xã đạt chuẩn còn thấp, chưa bền vững; chỉ đạo 

các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tận dụng 

những ưu thế hiện có của địa phương để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn.  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất trong nông nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân; 

phát huy hiệu quả các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại địa phương. 

 Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo tính khách quan 

giữa các địa phương. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đoàn thể và Đảng ủy, 

chính quyền, đoàn thể cấp xã nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 

việc thực hiện các tiêu chí. 

Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình, vận động nhân dân tự nguyện 

hiến đất, cây trồng và tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các 

công trình như đường giao thông nông thôn, trường học, xóa bỏ nhà tạm, dột nát...áp 

dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. 

Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội chậm 

nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp  thứ 5 HĐND huyện đúng quy định. 
 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân 

dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ  V xem xét, quyết định.  
 

Nơi nhận:                                                    TM. BAN KINH TẾ -XÃ HỘI  

- TT HĐND huyện (b/c);                          KT.TRƯỞNG BAN 

- UBND huyện;                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Đại biểu HĐND huyện;       

- Lưu: VP-Ban KT-XH      

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                 Phạm Thị Điệp 
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