
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Số:       /TTr-UBND 
                   Đăk Hà, ngày        tháng        năm  

    

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà  

đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025  

             
Kính gửi: HĐND huyện Đăk Hà khóa VI - Kỳ họp thứ 5. 

  

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TT HĐND  ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức 

kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk 

Hà xem xét ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà 

đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 với các nội dung chính sau: 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1. Đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục củng cố các tiêu 

chí đã đạt, đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn 

đấu đến năm 2024 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục 

thực hiện đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành tại Quyết định số 416/QĐ-

UBND ngày13 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum. Đồng thời xây 

dựng và thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025, hoặc kế hoạch củng cố các tiêu chí không còn giữ vững so với thời 

điểm công nhận; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững. 

II. MỤC TIÊU 

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.  

III. NHU CẦU KINH PHÍ ĐỂ XÂY HUYỆN ĐẠT NÔNG THÔN 

MỚI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 
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. 

(có Kế hoạch cụ thể kèm theo) 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, kỳ họp thứ 5 

nhiệm kỳ 202 1- 2026 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;               KT. CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HĐND huyện (b/c);      

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa VI; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT.                                                                                                         
                                                                                     Phạm Thị Thương 
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