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Phn thfr nht 

KET QUA DAT DI1C SAU 04 NAM THIfC HIN NGHJ QUYET 

I. CONG TAC PHO BIEN, QUAN TRIT NGH QUYET 

Cong tác quán trit, triên khai, ci the hóa Nghj quy& s 03-NQ/TU, ngày 
05/5/2016 cüa Tinh üy v xây drng nông thôn mOi trong 04 nãm qua dä duçic các 
c.p, các ngành thirc hin nghiêm tüc, kjp thii, khá dng b và dt discrc nhttng kt 
qua nhAt djnh. Nh&m thrc hin hiu qua các nOi  dung, mic dIch ctta Nghj quyt, 
UBND tinh dä ban hành Chucmg trInh hành &ng trin khai thirc hin Nghj quy&, 
trong do phân cong cit th cho các ca quan, dcin vi trong vic thirc hin các nhim 
viii, giãi pháp nham th%rc hin t& các ni dung và miic tiêu ma Nghj quyt d d ra. 
Các c.p üy, chInh quyn dja phiiong trong tinh cüng d tIch crc xây dimg các Nghj 
quy& chuyên d& các chucing trInh, k ho.ch trin khai thirc hin các nhim vt, miic 
tiêu phü hçip tmnh hmnh, dc dim cüa &in vi, dja phinmg. Ban Chi do xây dmg nông 
thôn m&i duçic thành kin toàn tü tinh dn co sâ theo quy djnh cüa Trung 
i..wng, có quy ch lam vic, CO chucmg trInh, k hoach  thirc hin, quy djnh ch d 
giao ban, thông tin, báo cao, kim tra và phân công, phân thim c th cho ti'xng 
thành viên, vi 4y dâ nâng cao diiçic thüc, trách nhim cho tmg thành viên trong 
vic chi do, diu hành thirc hin Chixcing trInh. 

Mt trn To quc Vit Nam tinh, các doàn th và các t chüc chInh trj - xã hi 
dã cO nhiu chuong trInh, phong trào trin khai khá sôi nM, thit thrc, gop phn 
tIch circ trong vic tuyên truyn, vn dng qun chüng nhân dan hithng irng tham 
gia xây drng nông thôn mdi. Các co quan thông tin di chüng nhu Báo Dk Nông, 
Dâi Phát thanh và Truyn hInh tinh, huyn, thành ph Cng thông tin din tr tinh 
và trang website cüa các cc quan, dan vj dã chU dng xây drng các chuyên trang, 
chuyên mvc  và dành nhiu th?yi luçing d dim tin tuyên truyn v Chuo'ng trInh 
mvc tiêu quc gia v xây dirng nông thôn mói. Qua 04 nàm trin khai thvc hin 
Nghj quyêt s 03-NQ/TU dä thirc sr di vào cuc sng, nhn thüc cüa h thng 
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chInh trj và các t.ng 1ip nhân dan; thüc, trách nhim và chuyn bin hành dng 
cCia cp üy dãng, chInh quyn, doàn th các cap, can b, dáng viên và qun chüng 
nhân dan ngày diiqc nâng cao; da s ngithi nông dan dã ? thirc dixçic vai trô chü th 
cüa mInh trong vic thirc hin Chucing trmnh, khc phiic dixqc tii tithng trông chô, 
lai vào du tu cüa Nhà nuOc; Kay drng nông thôn m&i dã thirc sir trâ thành phong 
trào manh  me, rng khp trong toàn tinh. 

II. KET QUA THIfC HIN CHING TRINH MUC  TIEU QUOC CIA 
XAY DU'NG NONG THON MOI GIAI DON 2016 - 2020 

1. V cong tác t chfrc trin khai thy'c hin Chirong trInh 

1.1. V cong tác chidzo, diu hành 

Trong giai doan  2016 - 2020, k thi'ra, phát huy nhQng k& qua dã dat  dugc 
trong giai doan 2010 - 2015 và thirc hin chi dao  cüa Trung ucrng, các cp üy, chInh 
quyn các c.p trén dja bàn tinh dâ tich circ, chü dng han trong vic chi dao,  diu 
hành t chirc thirc hin Chuang trInh. Sau khi Nghj quyt s 03-NQ/TU v xây 
dirng nông thôn mi di.rgc ban hành UBND tinh dà ban hành Chirnng trInh hành 
dng trin khai thirc hin Nghj quyt (tai Quy& djnh s 1 404/QD-T.JBND, ngày 
15/8/20 16). Trong do, d phân cong cl:I th cho các co quan, don vj thirc hin các 
nhim vli, giâi pháp nh&m trin khai thirc hin có hiu qua các miic tiêu, ni dung 
ma Nghj quy& dã d ra. Dng thyi, 1-IDND tinh dã ban hành Ca ch chInh sách v 
quy djnh mirc h trg ti'r ngân sách Nba nuâc cho vic thirc hin các ni dung cüa 
Chuting trInh và chInh sách khen thithng trong phong trào thi dua "Dk Nông 
chung süc xây dmg nông thôn m&i", ngoài ra hang näm và giai doan dà dim ra các 
chi tiêu v nông thôn mOi trong Nghj quyt v phát trin kinh t - xã hi cüa tinh d 
phn d.0 thirc hin. 

Ban Chi dao  tinh dã duçic kin toàn, thành 1p thành Ban chi dao  các Chuong 
trInh mvc  tiêu quc gia theo Quyt djnh s 1842/QD-UBND, ngày 24/10/2016 cüa 
UBND tinh v quy chá hoat dng, phân cOng trách nhim ci th cho ti'rng thành 
viên; 8/8 huyn, thành ph dã kin toàn, thành 1p Ban chi dao  các Chuong trInh 
miic tiêu quc gia cp huyn theo quy djnh. H thng Van phOng Diu phi nông 
thôn mói các cp dà di.rqc kin toàn theo quy djnh tai  Quyt djnh s 1 920/QD-TTg, 
ngày 05/10/20 16 cüa Thu tithng ChInh phü và tl'rng buâc hoat dng hiu qua, khng 
djnh di.rçic vai trO trong Cong tác tham mini, giüp vic cho Ban Chi dao. 

H thng van bàn pháp 1 d trin khai thirc hin Chuong trInh &rçic các 
ngành, các cp tham mi.ru, ban hành dy dü. Cong tác tuyên truyn, vri dng và 
dào tao,  tp hun duqc trin khai tIch crc, manh  me và sâu rng han; nhn thüc cüa 
can b, dàng viên và rigithi dan v Chixang trInh thrçic nâng cao han, nguYi dan, 
doanh nghip dã tIch crc, ehü dng tham gia dOng gop thrc hin Chucing trInh; do 
do k& qua thirc hin Chuong trInh dã có nhiu chuyn bin tIch c1rc, dn nay dã có 
22/60 xa dat chuAri nng thOn mâi (-- 36.67%). 
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1.2. Cong tác ban hành các co ch chInh sách và van bàn hithng dan thrc 
hin Chwo'ng trinh 

a) K& qua ban hành các van bàn hithng dan, th hóa các Co ch, chInh sách 
và quy djnh cüa Trung uong. 

Can cir vào các van bàn hró'ng dan, chi dao  cüa Trung uang, UBND tinh, Ban 
Chi ctto các Chuong trInh MTQG tinh va các sâ, ban, ngành lien quan dâ tp trung 
nghiên cfru d tham mu'u ban hành các van bàn hithng dan, chi dao  th%rc hin 
Chuong trInh trong giai doan  2016 - 2020, ci th nhu: Kin toàn Ban chi d.o và b 
phn tham mixu giüp vic a các cp theo quy djnh; K hoach  dào  tao,  bi dung 
cho can b lam cong tác xay d1rng nông thôn mâi; K hoach  tuyên truyn ye xây 
drng nông thôn m&i; K hoach  trin khai thrc hin Chuong trInh theo giai doan  và 
theo tfrng näm; ban hành danh mlic d%r an áp diing co ch dc thu theo Nghj djnh 
s 161/2016/NQQ-CP; ban hành thit k mu và suât du tu dôi vâi các cong trInh 
thuc Chuong trInh m11c tiêu qu& gia; ban hành quy djnh v co ch 1ng ghép các 
ngun vn d thirc hin Chirmig trInh xây dirng nông thôn mói; giao dir toán và 
phê duyt chü truong d.0 tu danh m1ic cong trInh thuc ngun vn Chuong trInh 
xây dçrng nOng thôn mài; phê duyt danh miic dr an phát trin san xut lien kt 
theo chui giá trj gn vói tiêu thii san phm trong Chuong trInh m%ic tiêu quôc gia 
xây drng nOng thôn mâi giai doan 2018 - 2020 trên dja bàn tinh; ban hành B tiêu 
chI xâ nông thôn mâi nâng cao, B tiêu chI Khu dan cu nông thôn mth kiu miu, 
B tiêu chI vu&n mu - ry mu, dng thai ban hành S tay huang dn thirc hin 
các BO tiêu chI và các van bàn huang din khác theo chi dao,  quy djnh cüa Trung 
uong. NhIn chung trong giai doan  2016 - 2020 dâ nghiên ciru d ban hành, hoàn 
thin khung van bàn pháp 1 d trin khai thirc hin Chuong trInh milc tiêu quc 
gia xây dirng nOng thôn mói theo các van bàn chi dao  cüa Trung uong và phü hqp 
vói tInh hInh thrc t ti dja phuong. 

b) Kt qua ban hành CC co ch, chInh sách dc thu cüa dja phuong 

D trin khai thrc hin hiu qua Chuong trInh xây drng nOng thôn mâi trong 
giai doan 2016 - 2020 theo các mvc  tiêu ma Nghj quyt so 03/NQ-TU ngày 
05/5/2016 cüa Tinh üy dã d ra. UBNID tinh dã tham muu cho Tinh üy ban hành 
Chi thj s 3 8-CT/TU, ngày 22/01/2019 v tip tiic dy manh  thirc hin Chuong 
trInh Mc tiêu qu& gia (MTQG) xây dimg nông thOn mói giai doan  2018 - 2020 
•trên dja bàn tinh. Dng thai tham muu cho HDND tinh ban hành các Nghj quyt 
v các co ch, chInh sách dc thu cho Chuong trInh cüng nhu các chInh sách khác 
nhm gop phn h trçi hiu qua thrc hin Chuong trInh nhu: ChInh sách quy djnh 
t' l, djnh müc h tr du tu xây drng co s& ha tng thi& yu trong vic trin khai 
thirc hin các Chuong trInh MTQG trên dja bàn tinh dn nàm 2020; Ban hành 
Chi.rcing trInh giàm nghèo bn vUng tinh Dk Nông giai doan  2016 -2020; ChInh 
sách h trçi h9c sinh, sinh viên dan tc thiu s thuc din h nghèo, h cn nghèo 
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trên dja bàn tinh ti1r näm bce 2016 - 2017 dn näm hçc 2020 - 2021; Quy djnh mirc 
h trçi kinh phi sr nghip tü ngân sách nhà nithc cho mt s ni dung thrc hin 
Chuong trInh MTQG giàm nghêo bn vü'ng giai doan  2018 - 2020 và t chüc lap 
k hoach du tu cp xã thirc hin các ChuGng trInh MTQG; phé duyt mt so 

chInh sách h trg lien kêt san xut và tiêu thii san phm nông nghip trên dja bàn 
tinh; Quy djnh m1rc h trçl phát trin thüy lçii nhô, thüy igi ni dng và tui tiên 
tin, tithi tit kim nithc trên dja bàn tinh; quy djnh djnh müc h trçl du tu phát 
trin k& cu ha tang các H?p  tác xã nông nghip trên dja bàn tinh dn nàm 2020; 
Nghj quyêt v tái ca cu ngành nông nghip theo hithng nâng cao giá trj gia tang, 
thIch irng vói bin di khI h.0 và phát trin b&n vItng tinh D.k Nông dn näm 
2020, djnh hu&ng den näm 2030; Nghj quyêt v phát trin nông nghip irng ditng 
Cong ngh cao trên dja bàn tinh. NhIn chung, vic ban hành kjp thii các ca ch 
chInh sách dâ gop phn thüc dy qua trInh phát trin kinh t - xâ hi cüa tinh 
cüng ithu dy nhanh tin d thrc hin Chuong trInh miic tiêu quc gia xay dmg 
nông thôn mi trên dja bàn tinh ngày càng có chit lugng và bn vrng hGn; nht 
là chInh sách v quy djnh t' l, dnh müc h trg du ti.r xây drng Co so ha t.ng 
thi& yu trong vic trin khai thirc hin các Chuong trInh MTQG trên dja bàn 
tinh dn nàm 2020 và chInh sách h6 trq lien kt san xut và tiêu thi san phm 
nông nghip trên dja bàn tinh dã có tác dng r.t lOn, huy dng ducic dông dão sr 
tham gia huOng 1rng, dóng gop tich circ cüa ngu1i dan trong thrc hin Chucng 
trInh xây drng nông thôn mOi. 

1.3. Cong tác nâng cao náng 1rc cho can b3 lam cong tác xây dtng nông 
thôn mó'i 

Nhm th%rc hin có hiu qua nhim v11 v nâng cao nãng lire cho can b lam 
cong tác xây dirng nông thôn mOi ma Nghj quy& dâ d ra, trong giai don 2016 - 
2020, cong tác dào tao,  tp huân dä duc. các cap, các ngành chü trçng, quan tam 
trin khai thirc hin; s lucing và ni dung tQp hu.n ngày càng phong phü, sat thrc 
vOi Chirnng trInh. Trong giai doan  2016 - 2019 các co quan, don vj và dja phirnng 
dã t cht'rc ducic 33 lOp dào tao,  tp huk nâng cao náng litre và trin khai thrc hin 
các ni dung cOa Chixccng trInh cho hon 2.750 lixç't can b, nguOi dan tham gia; 
Dng thOi, hang nám cü 01 doàn can b ti'r c.p tinh, huyn dn cp xã di tham dr 
các lOp tp hutn do Ban Chi dao  Trung uong và B Nông nghip và Phát trin nOng 
thôn, Van phông Di&u phi nOng thôn mOi Trung uong t chOc d nâng cao näng 
lirc tham mru trin khai thirc hin Chi.rcing trInh. Ngoài ra, các don vj, dja phuong 
dã t chOc duçie hang tram lOp tp hun v các co ch chInh sách khuyn nông, 
giáo diic ngh nghip, phát trin nông nghip, nông thôn, xây drng nông thôn 
mOi... và các bu,i hi nghj, hi thào v áp ding tin b khoa hc k thuat vao phát 
trin san xut nhäm nâng cao näng suit, chit luqng cho các san phm gop ph.n 
xây drng nông thôn mOi. 
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1.4. Cong tác tuyên truyn, nâng cao nhçIn thá'c v xây drng nông thôn mói 

- Cong tác tuyên tmyn, 4n dng xây dirng nông thôn m9i trong giai don 
2016 - 2020 dtxçe các cp üy Dãng, chInh quyn, các si, ban, ngành, doàn th và 
các dja phucing quan tam trin khai thirc hin; các Co quan, don vj dã 1ng ghép 
giUa cong tác chuyên mon gn vâi tuyên truyn v xây dirng nOng thôn mâi vào các 
cuc hop, hi nghj, sir kin d t.o dugc sir chuyn bin mnh m trong nhn thirc 
cüa can b, dãng viên v Chuong trInh mvc  tiêu qu& gia xây drng nOng thôn mOi. 
Dng th&i, bang các hInh thirc, ni dung phong phi'i, da dng, các co quan, don vi 
dâ t chrc tuyên truyn sâu rng dn qu.n chüng nhân dan d hiu rO miic dIch 
nghia cüa Chuong trInh xây drng nông thôn mth, ti.'r do buy dng duçic sir tham gia 
hu&ng 1rng tIch crc tui nguii dan trong vic thrc hin các ni dung cüa Chuong 
trInh. 

- Cüng vth các dçit phát dng thi dua, t chirc các hi thi, hi thão, các hfrp tp 
hu.n cho can b, ngthi dan; các don vj, dja phuong, nht là Van phOng Diu phi 
nông thôn mOi tinh dâ xây drng trang thông tin din tir tuyén truyn v chuong 
trInh xây drng nông thôn m&i "nongthonmoi.daknong.gov.vn" di vào hott dng có 
hiu qua. Hang nàm, in n và c.p phát hang tram cun s tay hung din, t& roi, lam 
các panô, áp phIch, dia DVD phóng sr d tuyên truyn v các ni dung xây dmg 
nông thôn mâi dn ngu?ii dan trên dja bàn. Các ca quan báo chI cüa Trung uong, 
tinh, huyn, nh.t là Báo Dk Nông, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Cng 
thông tin din tCr tinh dã quan tam dành nhiu thi luçing han, xây dmg các chuyên 
trang, chuyên mi1c v xây drng nông thôn mOi d dua tin tuyên truyn hang ngày. 
Tiêu biu là Dk R'lp, Cu Jut, Krông No dà th chirc 1 phát dng phong trào ra 
quân thirc hin chuong trInh mic tiêu quc gia v xây drng nông thôn mói trên dja 
bàn huyn, tü do dà huy dng duqc sir hithng img tIch circ cüa nguYi dan trên dja 
bàn huyn. 

- NhIn chung, cOng tác tuyên truyn, 4n dng v xây drng nông thôn mcii 
trong 04 nAm qua dâ duçic các cap, các ngành quan tam thirc hin dung mirc, dâ 
nâng cao duçic nhn thirc, chuyn bin hành dng cüa cp üy dàng, chInh quyn, 
doàn th các can b, dàng viên và qun chiing nhân dan v thrc hin Chuong 
trInh xay dirng nOng thOn mâi; da s ngucñ dan d thüc duqc vai trO chü th cüa 
mInh, khc phiic ti.r tthng trông chi, ' 1i, dã chü dng tIch crc tham gia xây dimg 
nông thôn mâi vOi thiu cách lam sang tto và có thirc trong vic dóng gop ngày 
công, vt cht, hin d.t dai,... d xay drng các cong trInh co s h thng thit yu 
trén dja bàn. 

1.5. Cong lác gidm sat, dánh giá kit qua thrc hin chu'ong trInh 

- D kjp th?ii có nhi)ng giãi pháp tháo gôr nMng kho khän, vung mac Co sâ 
trong qua trInh trin khai thrc hin, các cp, các ngành thu&ng xuyên t, chüc các 
doàn kim tra, cii th nhu: 
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- HDND tinh dã thânh 1p Doàn kim tra giám sat, dánh giá tInh hInh thrc 
hin Chucing trInh giai don 2011 - 2016 tai  các huyn, thành ph và các s&, ngành 
phit trách thrc hin các ni dung, tiêu chI nông thôn mâi. 

- UBND tinh dã ban hành Quy& djnh s 1423/QD-UBND, ngày 22/8/20 16 v 
vic thành 1p 04 Doàn kim tra d dánh giá tInh hInh thirc hin Chucing trmnh nông 
thôn mOi tai  08 huyn, thành ph; dng th?ñ hang näm chi dao  Van phông Diu 
phi nông thôn mói tinh và các sâ, ngành t chirc dánh giá, rà soát các xã d dua 
vào k hoach phn d.0 dat  chun nông thôn mói; tir do có phuong hixcng chi dao 
nhm dat  ducic miic tiêu, k hoach  d ra và nm bAt, giâi quy& di.rçic nhüng khó 
khàn, vuóng mAc ô co s. 

- Üy ban Mt trn T quc Vit Nam các cAp thithng xuyên thirc hin t& vic 
giám sat các dja phucing trong vic thirc hin các ni dung cüa Chuong trmnh và dã 
có nhUng phàn biEn, phàn ánh kjp thii d chAn chinh nhi'rng vAn d bAp c.p co 
si. Dc bit ti'r näm 2016 dn nay, Uy ban Mt trQLn T qu6c Vit Nam tinh tiên 
hành khão sat, dánh giá kt qua chi s hài lông cüa nguôi dan di vâi vic cong 
nhn dat  chuAn nông thôn mdi; do do dä nâng cao di.rqc tinh trung thrc, chAt 1ixng 
déi véd vic cong nhn dat  chuAn nông thôn mâi; dng thai lam cho ngui dan 
ngày càng tin tuing và tich circ tham gia dóng gop cho Chumg trInh. 

2. Cong tác huy dng ngu1n 1irc thiyc hin Chtro'ng trInh 

Tng huy dng ngun 1irc dâu tu vào khu virc nông thôn trên dja bàn tinh 
trong giai doan  2016 - 2020 khoâng 73.404,312 t' dng, trong do: 

- Vn du tu NSNN trirc tip Chuong trInh: 730,244 t' dng (Ngán sách 
Trung uv'ng 550,902 t)' dng, ngán sách dja phu'crng 179,342 tj" dng), chiêm 
0,99%. 

- Vn lng ghép tix cac Chuong trInh dir an khoãng: 4.631,249 t dng, chim 
6,31%. 

- Vn tin dung: 66.73 7,83 t dng, chim 90,92%. 

- Von doanh nghip: 273,2 t dng, chim 0,37%. 

- Cong dng dan cu: 1.03 1,789 t dng, chim 1,41%. 

Trong giai don vüa qua, các dja phi.rong dã huy dng duçic các ngun lrc 
khác nhau dé thrc hin Chuang trInh. Trong do chü yu là ngun vén tin dung 
thi.rong mai,  vn huy dng nhân dan và 1ng ghép tr các Chuccng trInh khac là chü 
yu; cOn ngun vn ngân sách Nhà nithc d.0 tix tlVc tip cho Cht.rong trInh con qua 
It so vi nhu c.u, trong giai doan 2016 - 2020 ngân sách Trung uang b tn thrc 
hin Chucxng trInh bInh quân chi di..rqc khoáng 1,8 t' dng/xa/nam (BInh quân cã 
nuc thI ngân sách nhà nithc các cAp dAu tu 45,25 t dng/xa) trong giai doan 2011 
- 2020. 



7 

3. Kt qua thiyc hin các miic tiêu cüa Chtro'ng trInh 

3.1. Kit qua theo các m,c lieu chung 4i1 Nghj quyEt s 03-NQ/TU 

- V m11c tiêu có tt'r 18 x trâ len dat  chu.n: Dn nay dâ có 22/60 xã dat  chun 
nông thôn mói dat  122,22% so vâi miic tiêu Nghj quyt d ra. VI vy dánh giá mlic 
tiêu nay dat,  vixt so vâi mvc  tiêu Nghj quy& d ra truâc 01 näm. 

- V m1ic tiêu có tir 01 huyn trâ len dat  chun: Dn nay chua có dan vj cp 
huyn disc cong nh.n dat  chun nông thôn mâi; hin nay thành ph Gia Nghia dä 
có 100% s xâ dat  chun nông thôn mOi dang thc hin các thu t1ic d nghj cong 
nhn thành ph hoàn thành nhim vi xây dirng nông thôn mdi, con huyn Dk 
R'1p có 8/10 xã và 5/9 tiêu chI c.p huyn dat  chun. 

- V miic tiêu không cOn xâ dat  duth 10 tiêu chI: Dn nay dang cOn 8 xà dat 
duâi 10 tiêu chI, cii th: Huyn Tuy Dirc có 02 xã: Quáng Tam (9 tiêu chI), Dtk 
Ngo (7 tiêu chI); Huyn Dâk Glong có 05 xà: Dâk Ha (9 tiêu chI), Quãng HOa (7 
tiêu chI), Dk R'mäng (8 tiêu chI), Quâng San (8 tiêu chI), D.k Som (7 tiêu chI) và 
xâ Dk Nang huyn Krông No (8 tiêu chI). 

- V k& qua dat  các  mvc  tiêu giao cüa tfrng tiêu chi: Hin nay có 11/19 tiêu 
chI dat  vixt muc tiêu d ra; có 2/19 tiêu chI dat  muc tiêu và cOn 6/19 tiêu chI chua 
dat mvc tiêu d ra, gm: tiêu chI s 3 v thüy igi (dat 93,18%), s 8 v thông tin và 
truyn thông (dat 95%), s 10 v thu nhp (dat 86,54%), s 13 v t chirc san xut 
(dat 96,36%), s 18 v h thng chInh trj và tip cn pháp 1ut (dat 86,11%) và s 
19 v qu& phOng và an ninh (91,67%). Dr kin phn du dn h& näm 2020 dat 
chi tiêu giao. 

(Co phy lyc kIt qua thrc hin các myc tiêu kern theo) 

3.2. KIt qua thrc hin các lieu chI v xd nông thôn mó'i 

3.2.1. V 4p quy hogch, d an xáy dyng nóng thón mói 

- V l.p quy hoach và d an xâ nOng thôn mth: Dn nay 60/60 xã d hoân 
thành 1p quy hoach chung và d an xây dmg nông thôn mâi, dat  100%. 

- V 1p quy hoach  vüng huyn: Trong näm 2017 dâ tin hành 1p D an chi 
tit xây dmg nông thôn md huyn Dk R'lp giai doan  2017 - 2020 và djnh 
hiiâng dn nàm 2025 d dat  chu.n theo quy djnh tai  Quyt djnh s 558/QD-TTg, 
ngày 05/4/2016 cüa Thu tithng ChInh phU v ban hành tieu chI huyn nông thôn 
mth và quy djnh thj xä, thành ph tr%rc thuc cp tinh hoàn thành nhim vi xây 
drng nông thôn med. 

3.2.2. Vphát triln hg tdng kinh tl - xd hi 

Cong tác xây drng, phát trin ca sâ ha tang trong thi gian qua dâ di.rgc các 
cp, các ngành chü tr9ng quan tam trin khai thirc hin hiu qua; các dja phiiang 
dã thirc hin tt cong tác tuyên truyn, vtn dng, do do ngi.thi dan hiu và dâ tr 
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chü dng chinh trang, xây drng nhà cüa, khuôn viên sach  dçp, vi vy s lucmg nba 
tam, dt nat ngày càng duçic thay th bang nhà kiên c& khang trang dat  chun theo 
quy djnh; dng thñ dã tIch circ dóng gop tin bac,  ngày công, hin dt dai, hoa 
màu,... d cüng vi ngun vn h trg cüa Nhà nuác dâ d.0 tu xây drng các cong 
trInh ha thng thit yu nhx du?ing giao thông, truèng hoc, nhà van hóa, tram y 
ni.róc sach...  ngày càng kiên c, sach  dp trng bi.thc dáp 1rng duçc nhu cu thit 
yu cüa ngithi dan nông thôn, trng buâc dat  chun theo quy djnh cüa B tiêu chI 
nông thôn mri. Dánh giá theo B tiêu chI xã nông thôn mói dn nay: Co 34/60 xà 
dat tiêu chI s 2 v giao thông, dat  56,7%, tang 27 xã so vi nàm 2015; Co 4 1/60 
xã dat  tiêu chI s 3 v thüy igi, dat  68,3%, tang 9 xâ so v1i näm 2015; Co 53/60 xä 

dat tiêu chI s 4 v din, dat  88,3%, tang 25 xa so vâi näm 2015; Co 35/60 xã dat 
tiêu chI sé, 5 v tnthng hçc, dat  58,3%, tang 21 xâ so vái näm 2015; Co 34/60 xã 
dat tiêu chI s 6 v c s& vt ch.t van hóa, dat  56,7%, tang 28 xã so vi näm 2015; 
Co 49/60 xâ dat  tiêu chI s 7  ye c s h. tang thtrang mai  nông thôn, dat  81,7%, 
tang 35 xâ so vi näm 2015; Co 57/60 xã dat  tiêu chI so 8 ye thông tin và truyôn 
thông, dat  95%, tang 10 xâ so v&i näm 2015; Co 39/60 xâ dat  tiêu chI s 9 v nhà a 
dan cu, dat  65%, tang 25 xã so vói näm 2015. 

3.2.3. V phát trié'n san xuá't, náng cao thu nhp cho ngtr&i dan 

- Trong thai gian qua các cp, các ngành dà t.p trung chi dao  thirc hin t1rng 
buóc có hiu qua cong tác quy hoach,  xây dirng d an, dir an phát trin san xut gn 
vai tái ci cu ngành nông nghip; xây dçrng các mô hInh phát trin san xut gn vâi 
tiêu thii san phrn chU lirc cüa dja phumg. Dc bit, trong nàm 2017 dã trin khai 
1p 02 d an quy hoach 1&i cña tinh là: Quy hoach tái cci câu ngành nOng nghip 
nâng cao giá trj gia tang, phát trin bn vüng gn 1in vOi thIch 1rng vri bin di 
kbI hu và quy hoach các vüng nOng nghip i'mg diing cong ngh cao. 

- Cong tác dào tao  ngh dã duçic các cap, các ngành quan. tam trin khai thirc 
hin. Vic chü trçng trin khai thirc hin cOng tác dào tao  ngh dà tfrng buac nâng 
cao tay ngh kin thirc, kinh nghim cho ngithi dan nông thôn trong vic áp dtng 
vào cOng tác phát trin san xut, gop phn nâng cao thu nh.p cho ngtthi dan nông 
thôn. 

- Cong tác phát triên Hçip tác xã, Tè hqp tác và các trang trai trong thai gian 
qua tip tiic dugc thrc hin hiu qua han cá v ch.t krçing và s li.rçmg. Dn nay, 
toàn tinh có 167 Hçp tác xä và 03 Lien hip HçTp tác xâ. Trong do, có 138 hqp tác 
xã dang hoat dng, 29 Hçip tác xâ ngung hoat dng chua chuyn di dang d nghj 
giâi th theo Diu 54 Lut Hqp tác xâ näm 2012. Dn nay, toàn tinh có 172 T hcip 
tác và có 1.216 trang trai dat tiêu chi theo Thông tu sO 27/201 1/TT-BNNPTNT, 
ngày 13/4/201 1 cüa B Nông nghip và Phát trin nông thôn quy djnh v tiêu chi 
và thu t1ic c.p giây chimg nbn kinh t trang trai. 
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- Vic th chüc phát trin san xu.t cia duçic các c.p, các ngành và dja phucing 
quan tam trin khai thirc hin; cia xut hin ngày càng nhiu các mô hInh phát 
trin san xut dem 'ai  thu nhp cao; các hqp tác xâ, t hçip tác ngày càng duçic 
thành 1p mói và hoat dng hiu qua ho'n, tirng buc giài quyt cong an, vic lam 
và nâng cao thu nhp cho nguôi dan nông thôn; dng thai gop phn dat  chun cac 
tiêu chI theo quy djnh cUa B tiêu chI xä nông thôn mói, dn nay: Co 45/60 xã dat 
tiêu chI s 10 v thu nhp, dat  75%, tang 10 xà so vâi näm 2015; Co 60/60 xâ dat 
tiêu chI s 12 v lao dng có vic lam, dat  100%, khOng tang không giám so vOi 
näm 2015; Co 53/60 xã dat  tiêu chI s 13 v t chüc san xut, dat  88,3%, tang 15 
xã so vâi näm 2015. 

3.2.4. V giám nghèo và an sinh xd hi 

Miic tiêu phn du giàm nghèo hang näm trên cija bàn tinh là giám tr 2% tri 
len, trong do h nghèo dng bào dan tc thiu s giãm tir 3% và h nghèo dng 
bào dan tc thiu s tai  ch giàm tir 4% trâ len. Theo cong b kt qua rà soát, dánh 
giá h nghèo, h cn nghèo näm 2019 toàn tinh có 17.128 h nghèo, chim t 1 
10,52%, h cn nghèo: 9.797 h, chim t' l 6,02%. Các Chumg trInh an sinh xã 
hi trong th?i gian qua da duçic các cci quan, dcin vj và các dja phuong thi.thng 
xuyên quan tam thirc hin nhm dam bào quyn và li Ich chInh dáng cüa nhân 
dan, gop ph.n thirc hin hiu qua cOng tác giàm nghèo trên da bàn toàn tinh. Vic 
thuc hiên hiu qua các chInh sách h trçl h nghèo, h c.n nghèo, h mi thoát 
nghèo nhix: ChInh sách y t, giáo diic, tin ding, khuyn nông - khuyn lam, nuóc 
sinh hoat, xóa nhà tam  - dt nat dâ phn nào giài quy& duçic nhUng khó khàn cüa 
nguôi nghèo, tao  diu kin cho ngui nghèo vun len d thoát nghèo, gop phn 
thirc hin dat  tiêu chI v h nghêo trên dja bàn xä. 

Tuy nhiên trong qua trInh thirc hin gp rt nhiu khó khãn, vithng m&c cn 
khc phic nhu: Ngix?ñ dng bào dan tc thiu s& trên dja bàn tinh có t' 1 h 
nghèo, h cn nghèo chim da s; trong khi do trInh ci dan trI không dng du, 
nhiu ncii, nhiu h gia dInh chua bit áp ding khoa h9c k5 thut tiên tiên vào san 
xut, kinh doanh; cia s h nghèo cOn có ti.r tithng trOng ch?i, ' lai vào sir h trçl cüa 
Nba nuâc, chua phn d.0 virnn len d thoát nghèo nên gay khó khän cho dja 
phucrng trong vic thrc hin các chi tiêu giãm nghèo hang nam. Trong thii gian 
qua tInh trng dan di cix tir do tr các ncii khác tii tinh Dâk NOng vn cOn din ra 
phic tap  nht là các vüng sâu, vüng xa, v1ng biên gii; diu kin sng và 
phung thüc san xut cüa dng bào di cix cOn lac  hu va thu&ng xuyên cO sr di 
chuyn noi sinh sang dn dn vic thirc hin các chInh sách d h6 trq phát trin san 
xut, nâng cao thu nh.p d thoát nghèo gp nhiu kho khän. Các chucmg trInh trin 
khai cOn chng chéo, thiu dng b, riêng lé, chixa phát huy h& hiu qua; vic thirc 
hin các chucing trInh d.0 tu cho xoá dói giàm nghèo cOn dan trài, thiu tp trung, 
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do do dem 'ai  hiu qua chua cao. Dánh giá theo B tiêu chI thI dn nay mi có 
40/60 xâ dat  tiêu chI s 11 v h nghèo, dat  66,7%, tang 6 xä so vâi näm 2015. 

3.2.5. V phát trié'n giáo dyc, y t van hóa và báo v môi trtc&ng 

V giáo dyc: Quy mô ngành giáo diic duçc tip ti1c ma rng, hin tai  toàn 
ngành có 387 ca so, 121 truOng hçc dat  chun quc gia; qua dO tmg buOc xây 
dirng dat  chu.n tiêu chI s 14 v giáo diic trong B tiêu chI xã nông thôn mOi. TInh 
dn h& nàm 2019 dã có 60/60 xã dat  tiêu chI s 14 v giáo diic và dào tao, dat 
100%, tang 13 xã so vOi näm 2015. 

y t: Mang lithi y t co sO tip tiic duçic cüng c& di mOi dóng vai trO 
quan tr9ng trong hoat dng y th dir phOng và chäm soc src khOe ban du, gop phn 
giâm tâi cho tuyn trén. S xã có tram y t dO diu kin, khám cha bnh bào him 
y th là 60/60 xã, cong tác khám chüa bnh duqc duy trI thuOng xuyên. Tai  các xA 
dat tiêu chI quc gia v y t thI cong tác khám chüa bnh cho nhân dan có chuyn 
bin tich circ, cht luçmg khám chüa bnh duçic nâng cao, thu hOt duqc bnh nhân 
dn khám và diu trj, gop phn giám tái cho bnh vin tuyn trên tr do dem Iai  igi 
ich kinh t thi& thrc cho nhân dan, nht là nguOi nghèo, nguOi có the bâo him y 
t& T' l nguOi dan tham gia bâo him y t ngày càng cao, dn ht nàm 2019 dat  trén 
88%; t5' l tré em duOi 5 tui bj suy dinh duong ngày càng giâm, tInh dn h& näm 
2019 chim 20,1%. 

Dánh giá theo B tiêu chI xã nông thôn mOi dn nay toàn tinh cO 52/60 xã dat 
tiêu chi s 15 v y t, dat  86,7%, tang 37 xã so vOi 11am 2015. 

V van hóa: Phong trào xây dimg Gia dInh van hóa trong näm qua dugc phát 
dng và thrc hin t& 0 các dja phuccng, cong tác bInh xét Gia dInh van hOa luOn 
duçic chO trçng nâng cao chit luqng, dugc t chOc cong khai, dan chO, báo dam 
theo dOng trInh tir, thO tiic quy djnh gop phn nâng cao chat lucng dai sng van 
hóa, kinh t - xà hi. S luçcng gia dInh dat  tiêu chun "Gia dInh van hóa" ngày 
càng tang, ch.t Iugng cOng dugc nâng len. Dánh giá theo B tiêu chI xâ nOng thôn 
mOi, dn nay cO 53/60 xa dat tiêu chI s 16 v van hóa, dat  88,3%, thng 23 xã so 
vOi näm 2015. 

Ben canh  nhthig kêt qua dat  duqc ye phát triên van hOa thI con gp nhng khó 
khan, vuOng mc cn khc phiic trong th0i gian tOi nhu: Ci sO v.t chat van hóa, th 
thao. cOn thiu và yu, chua dáp Ong dy dO nhu ç.0 cOa nhân dan; mt s dja 
phucing, nhà van hóa cong dng chua dugc sO dung hcip 1, hiu qua dk dn tInh 
trang hu hOng, xung cp. 

V môi trwàng và an toàn thyc phdm: Cong tác bào v môi truOng tip tiic 
dugc các c.p, các ngành quan tam chi dao  và thuOng xuyên theo dOi, kjp thOi xO 1 
các t chOc, ca sO gay ành huOng nghiêm tr9ng dn môi truOng nông thOn. Các ci 
sO san xu.t kinh doanh cOng thirc hin tuong di dy dO các cam k& v bão v môi 
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tru&ng; nghia trang tmg bithc ducic cài tto và xây dmg theo quy hoch; djch v11 
thu gom, xü 1 rác thai duqc hmnh thành ngày càng nhiu duói các hInh thirc nhii: 
doanh nghip tu nhân, Hçip tác xã, T hçp tác v thu gom rae; bâi rae dã duçic các 
huyn quan tam quy hoach;  cong tác v sinh an toàn thre phm duqc quan tam, dã 
kjp thii phát hin các co sâ, h gia dInh san xu,t, kinh doanh không dam bào và có 
bin pháp xi:r 1 theo quy djnh. 

NhIn chung các cci sâ san xut kinh doanh dã thirc hin khá dy dü các quy 
djnh v cam k& bão v môi trurng. Mt s dja bàn nông thôn, khu virc each xa các 
trung tam huyn, thành ph& dä t1r hInh thành các &m vj, t& nhóm hoat  dng djch 
vi thu gom 4n chuyn rác thai sinh hoat tai  các thôn xóm, buôn, bon, tir d.0 ti.r 
mua dt d lam bâi chôn 1.p chit thai gfl,  qua do cüng gop phn giãi quy& duçic 
nhu c.0 xü l ch.t thai rn mt s dja bàn nông thôn theo hInh thüc xâ hi hóa. 

Dánh giá theo B tiêu chI xã nông thôn mâi dn nay dä có 33/60 xâ dat  tiêu 
chI s 17 v môi tru?mg và an toàn th?c phm, dat  55%, tang 27 xã so vol näm 
2015. 

3.2.6. V nâng cao chá't lup'ng, phát huy vai trô cüa t chic Dáng, chInh 
quyn, doàn th chInh trj - xã h5i trong xây dyng nóng thón mó'i; cái thin và náng 
cao cMt lupng các djch vy hành chInh công, báo dam và tang cu'&ng khá náng 
tiê'p cn pháp lut cho ngirài dan 

Cong tác dào tao,  bi duOng kin thirc, näng 1irc quân l hánh chInh, quãn l 
kinh t - xã hi chuyên sâu cho can b, cong chirc xâ trong thôi gian qua di.rgc 
quan tam trin khai thrc hin hiu qua; do do s lucmg và cht hxçmg can b, cong 
chrc dat  chun theo quy djnh ngày càng cao. 

Các djch vi hành chInh cong tip tçic &rçyc các dja phticmg cãi thin Va nâng 
cao cht luçing hoat  dng, ngày càng tao  ra mOi trung thun tin, nhanh gçn cho 
các giao dlch  cUa ngi.thi dan. Nàm 2017 là nàm du tiôn thirc hin vic chAm dim, 
dánh giá chu.n tip cn pháp 1ut trong xây dmg nông thôn mOi, nhung vOi sir 
quan tam, chi dao  sat sao cüa lath dao  các cp nên vic trin khai thirc hin dam 
bão cong khai, minh bach,  dan chü, dung quy djnh pháp lut. BuOc du gop phn 
thrc hin có hiu qua cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1u.t, giài quy& khiu nai, 
th cáo; thông qua vic dánh giá nh&ng chi tiêu, tiêu chI chu.n tip cn pháp 1u.t, 
các xâ có th thy duqc thirc trng tip cn pháp lu.t cüa dja phi.rang mInh d tir do 
có giái pháp cái thin các diu kin tip cn pháp lut cüa ngu?i dan tai  cci sO. 

Cuc 4n dng "Xây drng gia dInh 5 không 3 sch" gn vOi xay drng nông 
thôn mOi tip tVc  duçic trin khai thrc hin sâu rng. Hi Lien hip Ph ni tinh dâ 
lira chçn ni dung xu tiên phU hçip vOi t&ng dja phuang, trng di tuçlng, gAn vOi 
yeu cu thirc hin các tiêu chI nông thôn mOi, tp trung vào nhUng vn d bCrc xüc 
hin nay nhu: bao  1rc gia dInh; khOng sinh con thu 3, khOng cO con suy dinh 
duô'ng, bO hçc, bào v môi truOng, an toàn v sinh thrc phm, san xu.t sach,  tiêu 
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dung sach;  v.n dng phii nir phát trin kinh t lam giàu chInh dáng, xây dirng gia 
dInh hanh  phüc... d t chirc trin khai cho các hi viên thrc hin. Các cp Hi dã 

th hóa các ni dung cüa cuc v.n dng, trin khai tâi 100% chi, t phii nti, 
phát phiu cho gia dInh hi viên tr dánh giá và có k hoach giüp ds các gia dInh 
chua dat các tiêu chI. 

Dánh giá theo B tiêu chI xä nông thôn md dn nay toàn tinh có 31/60 xA dat 
tiêu chI s 18 v h thng chInh trj và tip cn pháp lut, dat  51,7%, tang 6 xà so 
vói nàm 2015. 

3.2.7. V gii' vth'zg quó'c phông, an ninh và trt te xd hç5i nông thón 

Cong tác quc phông - an ninh, trt tr an toàn xâ hi trên dja bàn tinh trong 
giai doan qua co bàn n djnh và giQ vttng, nh.t là khu virc biên giói. Trong thai 
gian qua dja phiiong dã tp trung thirc hin có hiu qua cong tác dam bào an ninh, 
tr.t tir, bão v an toàn các mvc  tiêu, các hoat  dng chInh trj và chñ dng thn cong 
ti phm. To chüc din tp khu phông thu hang närn dat  k& qua t& và hoàn thành 
vic tuyn chQn, gçi cong dan nhp ngü hang näm dat  100% chi tiêu. Duy trI ch 
d sn sang chin d.0 cüa các Co quan, don vj, dja phucing theo quy djnh d không 
bj dng, bt ngi trong mç1 tinh huéng. Dy manh  các bin pháp dam bào trt tu an 
toàn giao thông, kim ch và giàm tai nan  giao thông so vói cüng ks'. 

Dánh giá theo B tiêu chI xã nOng thôn mth, dn nay toàn tinh có 45/60 xa dat 
tiêu chI so 19 ye quôc phông và an ninh, dat  75%, giàm 01 xä so vâi näm 2015. 

3.2.8. Dánh giá kIt qua thcc hin theo B5 tiêu chI xà nông thón mài sau 04 
nám thyc hin Nghj quyé't 

Sau 04 näm thrc hin Nghj quyêt s 03-NQ/TU cüa Tinh üy v xay dmg 
nông thôn mâi giai doan 2016 - 2020, k& qua dat  duçic theo B tiêu chI xã nông 
thôn mói trên dja bàn tinh ngày càng cao, da s các tiêu chI dat  chun có xu hix&ng 
tang, ciii th: 

- Trong 04 näm qua dä có them 21 xà duçic cong nhn dat  chun nông thôn 
mói, nâng thng s xä dat  chun dn nay len 22 xâ (dä tth xã Quãng Thành thành 
ph Gia NghTa len phr&ng). 

- Dn nay bInh quân toàn tinh mi xà dat  14,57 lieu chI/xã, tang 5,07 tiêu 
chI/xã so vOi näm 2015 và không con xã nào dat  duói 5 tiêu chI. Kt qua dat  dugc 
theo trng nhóm cua B tiêu chI xã nông thôn mâi dn nay nhix sau: Co 22/60 xã 
dat 19/19 tiêu chI, chim 36,7%; có 9/60 xã dat  tiir 15-18 tiêu chI, chim 15%; có 
2 1/60 xã dat  tü 10-14 tiêu chI, chim 35% và cOn 8 xA dat  tr 5-9 tiêu chI, chim 
13,3%. 

K& qua dat  duqc theo tirng huyn, thành ph sau 04 näm thirc hin Nghj 
quy& du tang nhxng muc d tang có sir chênh 1ch dáng k, d.c bit 02 huyn 
30a CO tang nhung a mirc th.p, th nhiz sãu: 
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- BInh quân chung thành ph Gia Nghia dat  19 tiêu chI/xã, tang 10,33 tiêu 
chI/xã so vOi näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Dk R'1p dat  18,1 tiêu chI/xã, tang 5,7 tiêu chI/xã 
so vOi näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Cu Jut dat  17,29 tiêu chI/xã, tang 7 tiêu chI/xã so 
vói näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Dk Song dat  16 tiêu chI/xã, tang 7,75 tiêu chI/xã so 
vâi näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Dk Mi! dat  15,78 tiêu chI/xã, tang 5,56 tiêu chI/xa 
so vói näm 2015. 

- BInh quail chung huyn Krông No dat  12,9 1 tiêu chI/xa, tang 4,91 tiêu 
chIlxã so vâi näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Tuy Due dat  9,83 tiêu chI/xã, tang 1,5 tiêu chI/xâ so 
vth näm 2015. 

- BInh quân chung huyn Dâk Glong dat  9 tiêu chI/xã, tang 1,43 tiêu chI/xâ so 
vOi 11am 2015. 

3.3. Dánh giá kit qua thrc hin lieu chi' huyn nông thôn mói (theo Quylt 
djnh sE 558/QD-TTg, ngày 05/4/2016 cáa Thu tithng Ch,'nh phá) 

Hin nay, trên dja bàn tinh mâi có 2/8 huyn, thành ph (huyn Dák R 'lâ'p, 
thành pM Gia Nghi,) tin hành rà soát, dánh giá và t chirc thrc hin theo B tiêu 
chI huyn nông thôn mâi theo Quyt djnh s 558/QD-TTg, ngày 05/4/20 16 cUa 
Thu tuung ChInh phü. Theo rà soát, dánh giá thI kt qua dn nay nhu sau: 

- Dó'i v6i thànhpM Gia Nghia 

Dn nay, thành pM Gia NghTa dâ có 2/2 xã dt chun nông thôn mdi; thành 
pM Gia Nghia dang hoàn thiên thu tuc, M so d d nghj thm tra, thm djnh xét, 
cong nhn thành pM hoàn thành nhim v1t xây dirng nông thôn mâi trong näm 
2020. 

- Dó'i vói huyn Dàk R 'lá'p: 

+ Trên dia bàn huyn dã có 8/10 xã di.rçic cong nhn dat  chuân nông thôn mOi; 
d dat  theo quy djnh thI phài phn du dua 2 xä con lai  "Dák Sin, Hzrng Blnh) dat 
chun nông thôn mui. 

+ Dánh giá k& qua thrc hin 9 tiêu chI cña c.p huyn thI dn thii dim hin 
tai, qua dánh giá thi huyn dâ dat  5/9 tiêu chi (Sd I v Quy hogch; Sd 4 v Dien; Sd 
6 v San XUdt, sd 8 v An ninh, trdt tu xã hói; So 9 v Oil dgo xáy dyng nóng thón 
mài,) theo B tiêu chI huyn nông thôn mi tai  Quyt djnh s 558/QD-TTg, ngày 
05/4/20 16 cüa Thu tuung Chmnh phü; cOn lai  04 tiêu chI chua dat  chun !a tiêu chI: 
s 2 v Giao thông; s 3 v Thüy lvi; so 5 v Y tê - Van hóa Giáo diic và so 7 v 
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Môi tru&ng. Hin nay dang phn dAu thirc hin, dir kin dn qu 1/2021 sê hoàn 
thin ho so d nghj thm tra, thm djnh cong nhn dat  chun nông thôn mdi. 

III. DANH GIA CHUNG 
A • A 1. Nhtrng ket qua dit thrçrc sau 04 nam trien khai thirc hiçn Ngh quyet 

- Trong giai doan qua, các cp üy dáng, h thng chInh trj xâ hi và các t 
chüc doàn th trên dja bàn tinh dã vào cuc quy& 1it, tIch circ; nhn thüc cüa h 
thng chInh trj và toàn xã hi v vj trI, vai trô và tm quan trçng v xây dirng nông 
thôn mi ngày dugc nâng cao han; các cp üy Dàng, chInh quyn và ca h thong 
chInh trj dã tIch circ, chü dng, sang tao  trong vic trin khai thirc hin Chuong 
trInh. 

- Ha tang kinh t - xã hi nông thôn ducic các dja phucing chü trçng du tu 
xây drng, ngày càng dáp 1rng duçc nhu cu phát trin kinh t - xâ hi và diu kin 
sng cüa ngi.thi dan nông thôn, dng thñ dã lam thay di b m.t, din mao  cüa 
vüng nông thôn. 

- Cong tác phát trién san xuât dã dugc các cp, các ngành và dja phuong 
quan tam trin khai thrc hin; dã xu.t hin ngày càng nhiu các mô hInh phát 
trin san xut dem 'ai  thu nhp cao; các hçip tác xâ, th hqp tác ngày càng duçc 
thành 1p mâi và hoat  dng ngày càng có hiu qua han, tirng bi.thc giài quy& 
cong an, vic lam vâ nâng cao thu nh.p, giâm nghèo cho ngui dan nông thôn. 
Dn nay thu nh.p bInh quân d.0 nguô'i toàn tinh dà dat  47,79 triu 
dng/ngiiôi/näm; t' l h nghèo da chiu giám con 10,52%. 

- Vn d thu gom, xir l rác thai dâ di.rcic các dja phi.rang quan tam thirc hin; 
các mô hInh v thu gom, xir i rae thai xut hin ngày càng thiu, tiêu biu nhu: 
mô hInh doan  duing xanh, sach,  dçp, khOng rác thai cüa Chi Hi phi ntt Thôn 
Quãng Chánh, xã Nghia Thing; mô hInh Tè v sinh môi truOng thôn Trung tam xà 
Nam Dong; cãnh quan môi truO'ng nOng thOn ngày càng duçic ngui dan xây dirng 
xanh - sach - dep, các tuyn du0ng trng hoa, cay xanh xu.t hin ngày càng nhiu 
và dà tr& thành phong trào thi dua manh  me i các thOn, bon, buôn dã trng buóc 
gop phn xây dmg duçic các net dtc trung riêng cüa tirng vüng min và xây dimg 
duqc các Khu dan cu nông thôn mi kiu mu. 

- Phong trào thi dna "Ca nuc chung src xây dçrng nông thôn mâi", "Dâk 
Nông chung sirc xây drng nông thOn mOi" dà có tác dng math  me ti can b, 
dàng vien, nht là qu.n chüng nhân dan trong vic tham gia dóng gop thirc hin 
Chuong trInh. Trong nhüng nàm qua, ngu1i dan trên dja bàn tinh dã tIch crc, chü 
dng tham gia dóng gop tin bac,  ngày cOng, hin dt dai, hoa màu,. .. quy di 
thành tin dixçic hang tram t' dng d thirc hin Chuong trInh. Ngoài ra, ngithi dan 
tir bO ra hang ngàn t' dông d chinh trang, xây drng nhà cira, giüp di nhau v phát 
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trin kinh t, nâng cao cong tác phát trin san xut gop phn giüp cho các dja 
phucmg thirc hin dat  chu.n các tiêu chi theo quy djnh. 

- Kt qua dat  duqc theo B tiêu chI nOng thôn mâi cUa các xâ ngày càng tang 
cao hon; dn nay co ban dã vuçt mc tiêu Nghj quyt giao tru9c 01 näm, cii th: 
dà có 22/6 0 xä dt chun nông thôn mâi, tang 21 xä so vi näm 2015; bInh quân 
mi xä dat  14,57 tiêu chI/xä, tang 5,07 tiêu chI/xã so vói nàm 2015. 

2. Nhihig tin ti, hn ch chü yu 

- Mt s dja phucing thirc hin cOng tác quán trit, tuyên truyn con chua kjp 
thñ và mâi chi drng lai  i nhü'ng vn d chung chung, thiu chiu sâu, dn dn 
mt b phn can b, dãng viên và nhân dan chua hiu rô, hiu dung, hiu dü miic 
tiêu, ni dung cüa Chiicing trInh. Cong tác phi hçTp giüa các ngành, các cp dOi 
khi cOn chng chéo, mt s ngành chua thrc sir giành nhiu th&i gian, quan tam 
dn vic thrc hin Chuong trInh. 

- Vic huy dng ngun lirc cho Chixong trInh xây drng nOng thôn mth cOn 
gp nhiu khó khàn, ngân sách dAu tii cüa nba nuâc cOn It so vâi yêu cu, ngân 
sách Trung i.rng h trq trirc tip cho Chung trInh cOn rt han  ch (bInh quán m& 
xä chi khoáng 1,8 tj dng/nám), trong khi do ngân sách tinh cOn gp nhiu khó 
khän, chua b trI, dáp rng drçic nhu cu cüa các dja phuong; vn huy dng trong 
nhân dan cOn han  ch do thu nhp cüa ngthi nOng dan nhQng näm gn day bj giàm 
sOt do mt mOa, giá cà nOng san giãm sâu, thiên tai, djch bnh; vn h tr tir các 
doanh nghip khOng nhiu; do do, gp nhiu khó khän trong vic trin khai thirc 
hin các mic tiêu, nhim vii cOa Chirnng trInh. 

- Trong nhüng näm qua, mt s dja phuong chi mói quan tam, t.p trung huy 
dng các ngun hrc d du tu xây drng các cOng trInh co sâ ha tng, thiu sir quan 
tam, tp trung du tu cho v.n d v phát trin san xut, nâng cao và duy tn các np 
sng, 1 hi van hóa và bào v mOi tru&ng. Chat lisçmg v lien kt san xut và cht 
ltrqng hoat  dng cOa các Hqp tác xâ cOn yu; chuyn di cci cu san xu.t 0 nhiu 
dla phuong cOn mang tInh tir phát, chay theo thj tru&ng, chua CO sr g.n kt v&i các 
doanh nghip; do do thu nh.p cOn b.p bênh, khOng n djnh lam ânh hu&ng dn 
tin d thirc hin Chuong trInh cOa dja phuong. 

- Hin nay, tai  mt s xâ dc bit khO khän vn cOn mt dai  b phn nhân dan 
dang có tu tix&ng trOng chOr, lai vào sr du tu cOa Nhà nithc, thiu di sir chO 
dng, phn d,u yuan len d thoát nghèo; do do lam ành hithng rt km dn vic 
trin khai thirc hin Chuang trinh, nht là di vri tiêu chI s 11 v h nghèo (a 

huyn Tuy D&c và huyn Dák Glong,); do do kt qua dat duc nhQng nai nay có 
sr chuyn bin chm và có sir chênh 1ch ngày càng lan d6i vOi các dja phuang 
khác. 

- Vic b trI can b phii trách cOng tác tham mini xây drng nOng thôn mói & 
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các cp, nht là a c.p huyn và cp xã con bt c.p và chü yu là lam kiêm nhim; 
trInh d näng lirc can b a mt s dja phuing chiia dáp irng yêu cu và thi.thng 
xuyên CO sr thay di, luân chuyn can b lam cong tác xây dirng nông thôn mai, 
dng thii chua có chInh sách, ch d dãi ng d khIch 1 tinh th&n và yen tam cong 
tác nell vn d tham mxu thirc hin Chxang trmnh chua cao, thiu chiu sâu. Cong 
tác dào tao,  bi dung tiêu chun can b, cong chirc & c sâ chua thirc sir thrqc 
quan tam dung mic, do do dn nay nhiu dja phuong cOn nhiu can b, cong chic 
c.p xã chua dat  chun theo quy djnh. 

- Trên toàn tinh dn nay dã có 22 xã duqc cOng nhan dat  chun nông thôn 
mâi; tuy nhiên, da s các xã mai chi dat  müc ti thiu, tim cQn so vâi quy djnh 
cüa BO tiêu chI; do do chixa thirc sij bn vüng, d bin dng. 

3. Bài hQc kinh nghim 

Sau 04 nàm triên khai tic hin Nghj quyêt s 03-NQ/TU, ngày 05/5/20 16 
cCia Tinh üy v xây drng nOng thôn mOi; d tIiirc hin thành cong miic tiêu ma 
Nghj quyt dâ d ra thI c.n thrc tht mt s ni dung sau: 

Thá' nhdt, các cap üy dâng, chInh quyn, các s&, ban, ngành, doàn th d.t m1ic 
tiêu v thirc hin Chucmg trInh xây dirng nông thôn mai vd mt quyt tam chInh trj 
cao. Trén ca s& do các cci quan, dcm vj xây dirng k hoach ci th& chü dng, sang 
tao, sâu sat nht là phài phát buy vai trO, trách nhim cüa ngithi dung du cp üy và 
chInh quyn các cp. 

Th hal, phâi lam tht cong tác tuyên truyn, vQtn dtng, quán trit, ph bin v 
quan dim, m1tc tiêu, nghia cüa chixcing trInh, tao  sir dng thu.n trong h thng 
chInh trj; xác djnh rö trách nhim, nghia v1i và quyn lqi khi tham gia; ly xà lam 
dja bàn, nhân dan là chü th trong xây dmg nông thôn mâi. Vic xây dijng nông 
thôn mai phâi drçic tin hành cOng khai, dan chü, có sr bàn bac  thng nht cüa 
nhân dan, do nhân dan trirc tip lam và giám sat. Xác djnh rO xây dirng nông thOn 
mói không chi là xay dirng co s& ha tng ma cOn phâi tao  drc s1r chuyn bin 
trong tu duy, nhn thüc, tp quán san xut, np sng sinh hoat  cüa rni h gia dInh 
theo hithng van minh, dm dà bàn sc dan tc. 

Thi ba, vai trO cüa can b chü ch& là ht süc quan trçng, nht là trong cOng 
tác luân chuyn và b trI can b chü ch& & co sâ. Thirc tin trin khai trong thai 
gian qua cho thy, a non nào ngixai 4ng du cp üy, chInh quyn, doàn th thirc sir 
quan tam vào cuc thithng xuyên, quy& lit và b trI d&y dü can b tham miru thirc 
hin Chuo'ng trinh thI kt qua xây drng nông thôn mai a noi dO së có sr chuyn 
bin manh  cà v chit luqng và s luçing. 

Tht tu, c.n có con ch, chinh sách manh  me, sat thirc t d nguai dan thrc si 
là chü th, phát huy vai trO tIch circ cüa các thOn, bon, buôn trong xây drng nOng 
thôn m&i là yu t quy& djnh thành cong cüa Chuong trInh, nht là các chInh sách 
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dc thu di vOi các xã, thôn, bon, buôn, vüng dc bit khó khän và vüng biên giOi 
và các xâ trong k hotch phn du dt chun. 

Thi nám, phài xác djnh rO xây dirng nông thôn mOi là qua trInh lien tic, lâu 
dài, phâi có bithc di, l trInh thIch hçip vói diu kin, ngun liic cüa trng dja 
phucing, tránh bnh thành tIch, nóng vi, chü quan, duy chI; c.n phài Co giài 
pháp duy trI, nâng cao các tiêu chI dà dat  và bào dam tInh bn vüng cüa ti~ng tiêu 
chI. 

Thi sáu, trong chi dao  và t chi'rc thrc hin phài thii?ng xuyên kim tra, don 
dc vic thrc hin nhim v11 d ra d có sir diu chinh và có giài pháp phü hçp tháo 
g khó khán, vithng m.c; lam t& cong tác thi dua, khen thithng d dng viên khIch 
l kjp thii cac dja phuing lam t&, các t chüc, Ca nhân có nhiu dóng gop cho 
Chumg trInh. 

Phn thfr hai 

PHUNG HI1NG, NHIM VJ, GIAI PHAP 

TU' NAY DEN HET NAM 2020 

I. MTJC TIEU 

1. Mic tiêu tng quát 

Tip tçtc tp trung dy manh  v xây dirng nông thôn mói nhm nâng cao diii 
sng v.t chit và tinh thtn cho nguäi dan nông thôn hoàn thành các ni dung, 
nhim vii v xây dimg nông thôn mâi dâ d ra trong giai doan  2016 - 2020. 

2. Miic tiêu ciii t 

Dn ht näm 2020 phn d,u dat  và vuçlt các mic tiêu dä d ra, cii th: 

- Phn d.0 có them 6 - 7 xâ dat  chun nông thôn m&i, lüy k dat  28 - 29 xã; 

- Phn d.0 thirc hin thành ph Gia NghTa drçic Thu tu&ng ChInh phü cong 
nhn thành ph hoàn thành nhim v11 xây drng nông thôn mâi; phn du huyn 
Dk R'lp co bàn dat  chun nông thôn mi näm 2020. 

- Tat ca các xã du dat  tir 10 tiêu chI tth len; 

- Kt qua cüa tmg tiêu chI v xä nông thôn mói du dat  và vixqt miic tiêu d 
ra 

II. NHIM VJ, GIAI PHAP THTfC HIN 

1. Quán trit cac miic tiêu va k& qua dat  dixçic trong 04 nàm thirc hin Nghj 
quyt d nhm thng nht thin  thirc, t.p trung chi dao  dung miic tieu dé ra. 

2. T chüc xây dmg &rçYc các mO hinh phát trin san xut lien k& theo chui 
giá trj gn vói tieu thii san phm chü 1irc cüa dja phiwng; dng thai trin khai thrc 
hin D an "Chixcing trInh mi xä mt san phm tinh Dk Nông giai doan 2018 - 
2020, djnh hixàng dn näm 2030" trên dja bàn tinh. 
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3. Tip tc du tu xây drng, nâng cp, süa chtia các cong trInh ha thng thit 
yu & vüng nông thôn nhm tirng biióc dtt chun theo quy djnh cüa B tiêu chI và 
dáp 1mg nhu cu cüa nguôi dan nông thôn; trong do uu tiên hoàn thin các h thng 
phc vi san xut và dan sinh nhu: throng giao thông, nithc sinh hoat, ca s& 4t chit 
van hóa, tram y t, din,... 

4. Duy trI và nâng cao k& qua v giáo diic và dào tao;  phát trin y t Ca s&, 
nâng cao ch.t luqng chãm sOc sirc khOe cho ngithi dan nông thôn; tIch circ 4n 
dng ngi.rOi dan tham gia bão him y t. Nâng cao hiu qua hoat  dng cüa h thng 
thit ch van hóa, th thao cci sO. Tuyên truyn, 4n dng qu.n chüng nhân dan 
tham gia thirc hin tt cong tác báo v mOi tru?mg. 

5. Rà soát các di tuçlng can b, cOng chüc cp xã chua dat  chun v trInh d, 
lap danh sách cir di dào tao,  bi thrOng kin thic, näng 1irc quãn 19 hãnh chinh, 
quail 19 kinh th - xa hi chuyên sâu d dat  chun v trInh d. Tip tVc  nâng cao, cài 
thin ch,t luc'ng các dlch  vij hành chInh cong & co sO, tao  thun igi cho ng.rOi dan, 
doanh nghip trong qua trinh hoat dng, giao djch. 

6. T chirc trin khai thrc hin manh  m các B tiêu chI: Bô tiêu chI xà nông 
thôn mOi nâng cao, B tiêu chI xây drng Khu dan cu nông thôn m&i kiu mu và 
B tiêu chI vithn mu - ry mu trong xây dirng nông thôn mOi. Trong dO tp trung 
thirc hin thI dirn v xây drng Khu dan cu nông thôn mOi kiu mu tai  05 Khu 
dan cu dã ducc UBND tinh thng nht chii truang lixa ch9n lam thI dirn. 

7. Nghiên ciru ban hành Ké hoach ye thçrc hin Chuang trInh giai doan  sau 
näm 2020, d ra duqc miic tiêu, 1 trInh phn du sat thirc và phü hcip v&i thirc t 
tai dja phuang, tránh tInh trng nóng vi, chay theo thành tIch. Dng thOi ban hành 
các chInh sách, van bàn pháp 19 d t chrc trin khai thirc hin Chuang trInh trong 
giai doan 2020 - 2025, djnh hi.r&ng dn nám 2030 tai  dja phuang. 

8. Tip titc thirc hin hiu qua cong tác kim tra, giám sat trong xây dimg 
nông thOn mOi; dng thOi phát huy manh  me hon nüa vai trô giám sat và phàn bin 
xä hi caa Mt trtn To quc, các th chCrc chInh trj - xa hi và giám sat cüa cong 
dng dan cu dé,i v&i xây dirng nông thOn mOi. Các dàng üy tnrc thuc, khM doàn 
th - chInh trj tip tic phi hçip t& han ntta v&i các Ca quan, chInh quyn và các 
dja phuang trong vic th%rc hin các ni dung v xây dimg nOng thôn mOi; nht là 
trong cong tác tuyên truyn, vn dng và kêu gci các t chi'rc, doanh nghip chung 
tay, h trq cho cac xã trong xây drng nOng thôn mOi. 

9. T chirc thng kêt 5 nam thirc hin Nghj quyt sO 03-NQ/TU, ngày 
05/5/2016 v xây dçrng nOng thOn mOi giai doan 2016 - 2020 vào qu9 I nàm 2021 
sau khi Dai  hi Dàng b tinh kt thüc d rut kinh nghim và lam co sO cho vic 
nghiên ciru ban hành Nghj quyt chuyên d v xây drng nông thôn m&i giai doan 
2021 - 2025. 



19 

10. Các t chrc dãng tr%rc thuc dua ni dung xây drng nông thôn mói vào 
phuong hixàng, nhim vii cüa Báo cáo chInh trj Dai  hi dáng nhim k' 2020 - 2025 
là mt trong các nhim vi1 trçng tam. 

11. Các huyn Uy, thành Uy, d.c bit Thành üy Gia Nghia, Huyn üy D&k 
R'lp, Huyn üy Tuy Dic, Huyn üy Dk Glong, Huyn üy Krông No barn sat 
mtc tiêu và k& qua d tp trung chi dao  quyt 1it, có các giái pháp ciii th nhm 
dat muc tiêu d ra. 

Ncii nhân: 
- BO ChInh trj, (b/c) 
- Ban Kinh tê Trung uong, 
- Van phông TW Dâng (Vii II), 
- Thithng trirc Tinh Uy, 
- Uy ban nhân dan tinh, 
- Các ban dãng cüa Tinh üy, 
- Ban can sr dâng UBND tinh, 
- Các sv, ban, ngành, doàn th cap tinh, 
- Các huyn Uy, thành üy, clang üy tr%rc thuOc, 
- Ltru Van phông Tinh Uy (TH, LKT-PTH). 

T/M BAN THUCNG V1J 
PHO BI THU THUONG TRTfC 

Ngô Thanh Danh 



KET QUA DiT DUJC SAU 4 NAM T 
CUA TINE! UY yE xA D 

(Kern theo Báo cáo s 663 -BC/TU 

CHTNN 

1):k NON(; 
th; 

QUYET SO 03-NQ/TU NGAY 05/5/2016 
MO! GIA! DOAN 2016 - 2020 

nãrn 2020 cza Ban Thwàng v Tinh üy) 

STT Ni dung muc tiêu 

Kt qua dt 
dirçrc dn 
nám 2015 

(bao górn xà 
Quáng 
Thành) 

1Iiëtiêu Nghj 
quyt d ra dn 
nãm 2020 (bao 
gm xd Quáng 

Thành) 

Kt qua dit dirçrc 
sau 4 nãm thiyc hin 
Nghj quyt tInh dn 
tháng 5/2020 (dd tnt 
xd Quáng Thành) 

T 1% kt qua 
dit &rçrc sau 4 
näm thuc hin 
so vói miic tiêu 

Nghj quyt 

Ghi chñ 

I. DANH GIA THEO MUC TIEU CHUNG 

1 Sxadatchunnôngthônmói 1 18 22 122.22 
Trir 
Th'a1 

h 

8.. 

2 So huyn dat  chun nông thôn mi 0 1 0 0 'DKK 

3 S xã dat duâi 10 tiêu chI 34 0 8 76.5 * 

II. DANH GIA THEO MVC  TIEU CV  THE CUA TfJNG TIEU CHf 

1 61 61 60 100.00 

Trir xA Quãng 
Thãnhvra1ên 

phumg 

2 So xã d?.t  tiêu chI s 2 v giao thông 7 20 34 178.95 

3 So Xã dt tiêu chI s 3 v thüy igi 32 45 41 93.18 

4 S xã dat tiêu chI s 4 v din 28 48 53 112.77 

5 So xã dt tiêu chi so 5 ye trtrôrng hçc 14 22 35 166.67 

6 
SxãdattiêuchIs6vccisâvtchât 
van hoa 

6 18 34 200.00 

i 7 
thucvng mal  nong thon 

14 28 49 181.48 



STT Ni dung miic tiêu 

Kt qua dit 
dirçrc den 
nám 2015 

(baa góm xii 
Quáng 
Thành) 

Miic tiêu Nghj 
A quyet de ra den 

nãm 2020 (bao 

gm xii Quáng 
Thành) 

Kt qua dat dtrçrc 
sau 4 nàm thrc hin 
Nghj quyt tInh dn 
tháng 5/2020 (dii tnt 

xii Quáng Thành) 

T5r I% kt qua 
dt dtrçrc sau 4 
nãm thirc hin 
so vói miic tiêu 

Nghj quyt 

Ghi chñ 

8 
So xã dat  tiêu chI s 8 v thông tin và 
truyên thông 

47 61 57 95.00 

Trir xã Qjg 
Thành 

phu&ng 

)j 

len 

9 S,xãdattiêuchIs,9vnhà&dâncu 11 20 39 205.26 

10 Sxadattiêuchis 10vhhunhp 35 53 45 86.54 

11 So xã dat  tiêu chI so 11 v h nghèo 34 32 42 135.48 

12 
S xã dat  tiêu chI s 12 v lao dng có 
viêclâm 

60 61 60 100.00 

13 
Sxâ dattiêu  chI s 13 v t chrc san 
xuât 

38 56 53 96.36 

14 
S xã dat tiêu chI s 14 v giáo diic và 
dàotao 

47 55 60 111.11 

15 So xã dat tiêu chI s 15 v y t 20 40 52 133.33 

16 SoxâdttiêuchIsô16vêvànhóa 30 42 53 129.27 

17 
SxadttiêuchIs17vmôitrix&ngvà 
an toàn thirc phm 

6 24 33 143.48 

18 
S xã dattiêu chI s 18 v h thng 
chInh trj vá tip cn pháp lut 

25 37 31 86.11 

19 
s xã dat  tiêu chI s 19 v qu& phông 
và an ninh 

48 49 45 93.75 
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