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Căn cứ Thông báo số 42/TB- TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả 

thực hiện Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội 

từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung triển khai thực 

hiện Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện về 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu và nông thôn  mới  kiểu mẫu  nổi trội  từng lĩnh vực năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện. 

- Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự 

án cho các xã đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo 

Nghị quyết đặt ra nhất là các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu và nông thôn mới nổi trội từng lĩnh vực.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 

người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, kịp 

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

tại các xã điểm nông thôn mới như xã Đăk Hring đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2021, xã NgọkWang và xã Đăk Ui trong năm 2022; xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao như: xã Hà Mòn, xã Đăk Mar đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2021… 

- Tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tăng cường công tác kiểm 
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tra tình hình thực hiện nguồn vốn xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội 

theo cơ chế đặc thù tại các xã. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Ủy ban mặt trận trận tổ quốc 

Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện thực hiện tốt cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào 

“Đăk Hà chung sức xây dựng Nông thôn mới” vận động các tầng lớp nhân 

dân tham gia thực hiện chương trình; vận động các tầng lớp xã hội, doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng các công 

trình. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên 

tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để khích 

lệ, động viên và nhân ra diện rộng; thường xuyên hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

3. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019  đến  ngày 31 tháng 10 năm 2022 là: 251.947 

triệu đồng, đạt 198,1% so với Nghị quyết. Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia: 70.640 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách địa phương (tỉnh + huyện): 160.767 triệu đồng 

- Vốn doanh nghiệp hỗ trợ 1.500 triệu đồng. 

- Nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ (ODA):. 7.040  triệu đồng  

- Vốn huy động nhân dân đóng góp: 12.000 triệu đồng. 

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết: 

4.1. Đối với các xã chưa đạt chuẩn Nông thôn mới1: 

- Mục tiêu: Đến cuối năm 2020, phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 02 tiêu chí 

trở lên; đến cuối năm 2023, xã Ngọk Wang đạt chuẩn nông thôn mới; đến 

cuối năm 2025 xã Đăk Hring đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 

16 chỉ tiêu trở lên.  

- Kết quả thực hiện: Tổng các chỉ tiêu đã đạt tính đến cuối năm 2022 là 

172 tiêu chí, tăng 110 tiêu chí so với cuối năm 2019; xã Đăk Hring đạt chẩn 

nông thôn mới năm 2021, xã Ngọc Wang, xã Đăk Ui cơ bản đạt 19/19 tiêu 

chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông vào cuối năm 2022 các xã 

còn lại đạt từ 13 đến 14 tiêu chí (Chi tiết Phụ lục kèm theo) 

4.2. Đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới 

a. Mục tiêu đến cuối năm 2025: 

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

nông thôn mới kiễu mẫu, nông thôn mới kiễu mẫu nỗi trội từng lĩnh vực và 

khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu (đạt chuẩn năm 2020); phấn đấu đạt 

thêm ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. 

- Xã Đăk Mar: Giữ vững xã nông thôn mới nâng cao (đạt chuẩn năm 

2020), đến năm 2022 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu; đến năm 2024 

                                                 
1  Đăk Hring, Ngọk Wang, Đăk Ui, Đăk Pxi, Ngọk Réo, Đăk Long 
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đạt chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu nỗi trội từng lĩnh vực và phấn đấu đạt 

chuẩn ít nhất 03 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. 

- Xã Đăk Ngọk: Đến năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến 

năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu nỗi trội từng lĩnh vực và 

phấn đấu đạt chuẩn ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. 

- Xã Đăk La: Đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn 

đấu đạt chuẩn ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu. 

b. Kết quả thực hiện đến cuối năm 2022 

- Về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar đã 

được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vào năm 2021 theo bộ tiêu chí xã xã 

đạt NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; xã Đăk Ngọk đạt 9/10 tiêu 

chí theo bộ tiêu chí xã xã đạt NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 và đạt 

15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025; xã Đăk La đạt 5/10 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã xã đạt NTM nâng cao 

giai đoạn 2018 - 2020 và đạt 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

- Về chỉ tiêu xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar  

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

- Tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Thôn Thống nhất, xã Hà 

Mòn, thôn 5 xã Đăk Mar đã được công nhận đạt khu dân cư nông thôn kiểu 

mẫu vào năm 2021; Thôn Bình Minh xã Hà Mòn, Thôn Đăk Tin xã Đăk Ngọk 

đạt 10/10 tiêu chí đang thẩm định hồ sơ để công nhận; Thôn 2 xã Đăk La đã 

đạt 9/10 tiêu chí. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Qua 03 năm triển khai thực Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 

20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện với sự quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị; sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự 

chung sức, đồng lòng của Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tính 

đến cuối năm 2022, toàn huyện có thêm 01 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 

02 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận, vượt 

mục tiêu Nghị quyết đề ra; có 02 xã được công nhận xã Nông thôn mới nâng 

cao vào năm 20202, đạt 100% mục tiêu nghị quyết. Thực hiện có hiệu quả 

việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án cho các xã đầu tư cơ 

sở hạ tầng.  

- Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng 

cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân cơ bản được nâng lên; phát triển sản xuất 

không ngừng được đổi mới, người dân được tiếp cận với các phương thức sản 

xuất mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, lợi thế cạnh tranh của sản 

                                                 
2 Xã Hà Mòn, Xã ĐăkMar đạt 10/10 tiêu chí: giao thông, điện, trường học, duy tu bảo trì các công trình sau đầu tư, thu nhập, 

hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, môi trường (mục tiêu nghị quyết đưa ra đến cuối năm 2020 xã Hà Mòn, xã 

ĐăkMar đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao). 
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phẩm; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

ninh, trật tự được giữ vững; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở từng hộ 

gia đình, khu dân cư, thôn, xóm được quan tâm chú trọng, đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng thiếu bền 

vững, không giữ vững tiêu chí đã đạt chuẩn, chất lượng một số tiêu chí đã đạt 

chuẩn chưa cao, chưa bền vững.  

- Thu nhập của người dân tại một số địa phương còn thấp, tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai thực hiện các tiêu chí đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp 

thời, chặt chẽ; chưa làm hết vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu… 

3. Nguyên nhân 

- Do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh ở người và gia súc, giá cả vật tư 

nông nghiệp cao, một số mặt hàng nông sản thấp, không ổn định, khó tiêu thụ 

đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, chăn nuôi của Nhân dân. 

- Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chủ yếu là do xã chủ động thực 

hiện, nên khối lượng công việc nhiều, phức tạp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ 

huyện làm công tác tư vấn, hướng dẫn giúp xã ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, nên 

việc xử lý những khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời, sâu sát.  

- Thu nhập của người dân tại một số địa phương còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo 

còn cao ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Một số bộ 

phận hộ nghèo vẫn còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, 

thiếu chủ động trong phát triển sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu Đề án chính sách hỗ trợ theo cơ chế đặc 

thù của Ủy ban nhân dân tỉnh, huy động nguồn lực lồng ghép từ các Chương 

trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn, kịp thời cân đối bố trí nguồn ngân sách 

cho các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu nỗi trội từng lĩnh 

vực, phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 

2025. 

2. 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. 
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3. 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 chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

4. Đẩy mạnh công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới 

và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển các hoạt 

động dịch vụ và ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn. 

5. Triển khai đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới nhằm bồi 

dưỡng kiến thức cho cán bộ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới các 

cấp. 

6. 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.  

7. 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; thường xuyên duy trì mối liên kết “4 nhà” Nhà nước - nhà nông - 

nhà khoa học - nhà doanh nghiệp để phát triển sản xuất nâng cao đời sống 

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

8. Giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, nâng 

cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác đào 

tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của doanh nghiệp. 

9. 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 từng bước giảm tỷ lệ hộ 

nghèo. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Hiện nay Trung ương, tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí mới để đánh giá xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 

thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu 

số đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có nhiều nội dung khác so với bộ tiêu 

chí cũ. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI đã ban hành 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 và Kết luận số1241-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. Do đó, UBND huyện kiến nghị Hội đồng dân huyện 
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ban hành Nghị quyêt chấm dứt việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện và ban hành Nghị quyết xây 

dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 
 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2019 của Hội động nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn 

mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đại biểu HĐND huyện (b/c); 

- Các Ban HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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