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 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhận được Công văn số 

1341/SKH-THQH ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông 

năm 2022 và Công văn số 1475/SKH-THQH ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc 

đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới 7 tháng 

đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC 

HIỆN CẢ NĂM 2021 

1. Kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 

1.1 Công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện Chương trình 

Trong 7 tháng đầu năm 2021, địa phương vẫn đang áp dụng và thực hiện 

các cơ chế, chính sách, các Bộ tiêu chí và khung văn bản pháp lý đã được ban 

hành để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 theo như chỉ đạo, 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Trong 7 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy 

nhiên UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và các Sở, ngành, địa phương đã chủ động 

ban hành đầy đủ các kế hoạch, báo cáo và các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình. Trong đó, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, 

điều hành và ban hành một số văn bản trọng tâm sau: 

- Chỉ đạo tổ chức thẩm định, họp, xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Kết quả lũy kế đến nay đã có 

29/60 xã đã được công nhận đạt chuẩn, bình quân mỗi xã đã đạt 15,78 tiêu 

chí/xã; đánh giá đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. Đồng thời đã chỉ đạo 



tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 4/7 xã; hiện nay do tình hình 

dịch Covid-19 hết sức phức tạp nên 03 xã còn lại (Cư K’nia, Ea Pô huyện Cư Jút 

và Đắk Sôr huyện Krông Nô) đang tạm hoãn lại. 

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và tham mưu trình Hội đồng thẩm định nông 

thôn mới Trung ương để đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn 

thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020. 

 - Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2021 để các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện. 

 - UBND tỉnh đã ban hành các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 

2021; Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05 

tháng 5 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020;... 

  - Để tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức 

chính trị - xã hội cùng vào cuộc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các đơn vị đỡ đầu, 

hỗ trợ các xã trong phong trào thi đua Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh. 

 - Để tổ chức hiệu quả Chương trình trong năm 2021, UBND tỉnh đã kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo, như: Văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; chỉ đạo tiếp tục nâng 

cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chỉ đạo về lập Đề án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chỉ 

đạo tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các 

cấp.... 

1.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình 

1.2.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh và các huyện, thành 

phố 

- Đến nay toàn tỉnh đã có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới chiếm 48,3%; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 15,78 tiêu chí; bình quân của 

31 xã chưa đạt chuẩn là 12,77 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết 

quả theo từng nhóm tiêu chí như sau: 

+ Nhóm 1: Đạt 19 tiêu chí có 29 xã chiếm 48,3%;  

+ Nhóm 2: Đạt từ 15-18 tiêu chí có 9 xã chiếm 15%; 

+ Nhóm 3: Đạt từ 10-14 tiêu chí có 22 xã chiếm 36,7%; 

+ Nhóm 4: Đạt dưới 10 tiêu chí có 0 xã; 

 - Kết quả theo từng huyện, thành phố:  

+ Huyện Cư Jút: có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 

18,29 tiêu chí; 



+ Huyện Đắk Mil: có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã 

đạt 16,67 tiêu chí; 

+ Huyện Ðắk Song: có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã 

đạt 17,25 tiêu chí; 

+ Huyện Đắk R’lấp: có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi 

xã đạt 18,40 tiêu chí; 

+ Huyện Đắk Glong: có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi 

xã đạt 11,71 tiêu chí; 

+ Huyện Krông Nô: có 2/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã 

đạt 14,64 tiêu chí;  

+ Huyện Tuy Đức: chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi 

xã đạt 11 tiêu chí; 

+ Thành phố Gia Nghĩa: 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đã hoàn 

thiện hồ sơ  trình Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm 

định Trung ương xét, đề nghị công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đến nay chưa tổ chức họp thẩm định). 

1.2.2. Kết quả từng tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

a) Quy hoạch: 

Có 60/60 xã đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch, đạt 100%; hiện nay các địa 

phương đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với giai 

đoạn tiếp theo. 

b) Hạ tầng kinh tế - xã hội: 

- Giao thông: có 41/60 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 68,3%. 

- Thủy lợi: có 54/60 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi đạt 90%. 

- Điện: có 52/60 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 86,7%. 

- Trường học: có 40/60 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 66,7%. 

- Cơ sở vật chất văn hóa: có 46/60 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất 

văn hóa, đạt 76,7%. 

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: có 55/60 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 91,7%. 

- Thông tin và truyền thông: có 57/60 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và 

truyền thông, đạt 95%. 

- Nhà ở dân cư: có 41/60 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, đạt 68,3%. 

c) Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

- Thu nhập: có 45/60 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 75%. 

- Hộ nghèo: có 43/60 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 71,7%. 



- Lao động có việc làm: có 60/60 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc 

làm, đạt 100%. 

- Tổ chức sản xuất: có 53/60 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất đạt 

88,3%. 

d) Văn hóa - Xã hội - Môi trường: 

- Giáo dục và Đào tạo: có 60/60 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào 

tạo, đạt 100%. 

- Y tế: có 59/60 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đạt 98,3%. 

- Văn hóa: có 52/60 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 86,7%. 

- Môi trường và an toàn thực phẩm: có 41/60 xã đạt tiêu chí số 17 về môi 

trường và an toàn thực phẩm, đạt 68,3%.  

đ) Hệ thống chính trị: 

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: có 36/60 xã đạt tiêu chí số 18 về 

hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 60%. 

- Quốc phòng và an ninh: có 50/60 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và 

an ninh, đạt 83,3%. 

1.2.3. Kết quả theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mới có 2/8 huyện, thành phố (huyện 

Đắk R’lấp và thành phố Gia Nghĩa) tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 

05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo rà soát, đánh giá thì kết quả đến nay 

như sau: 

- Đối với Thành phố Gia Nghĩa: đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm 

định Trung ương thẩm định, xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận 

thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Hiện nay đang chờ Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp để thảo, luận, 

bỏ phiếu, xét công nhận. 

- Đối với huyện Đắk R’lấp: đến nay toàn huyện có 8/10 xã được công 

nhận nông thôn mới; còn lại 2 xã chưa đạt là xã Đắk Sin và xã Hưng Bình, theo 

báo cáo mới nhất của huyện đến nay 2 xã này đã đạt 19/19 tiêu chí và đã tổ chức 

thẩm tra, xây dựng hồ sơ đề nghị cấp tỉnh thẩm định. 

Đánh giá theo Bộ tiêu chí cấp huyện thì đến nay huyện mới đạt 7/9 tiêu 

chí (tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 về Giao Thông; tiêu chí số 3 về 

Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 6 về Sản xuất; tiêu chí số 8 về An 

ninh, trật tự xã hội; tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Còn lại 

02 tiêu chí chưa đạt chuẩn là: tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí 

số 7 về Môi trường. 

2. Những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc 

a) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 



- Một số địa phương vẫn đang còn có tư tưởng trông chờ vào nguồn ngân 

sách của Trung ương, của tỉnh, chưa chủ động huy động các nguồn lực tại chỗ, 

đặc biệt các huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc 

thiểu số; vì vậy kết quả thực hiện Chương trình tại các địa phương này chuyển 

biến chậm. 

 - Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số địa phương vẫn còn chạy theo 

thành tích, chưa chú trọng chiều sâu, việc dự báo những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế. Vì vậy, kết quả đạt 

được theo bộ tiêu chí chưa bền vững, đa số mới đạt mức tối thiểu so với quy 

định của Bộ tiêu chí. 

 - Một số xã sau khi đã đạt chuẩn thì phong trào thi đua xây dựng nông 

thôn mới có dấu hiệu chững lại; các địa phương chưa chủ động đề ra giải pháp 

để duy trì cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; vì vậy kết 

quả đạt được tại những địa phương này không có nhiều chuyển biến so với thời 

điểm được công nhận đạt chuẩn.  

b) Khó khăn, vướng mắc 

- Trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, do diễn biến dịch Covid-19 

ngày càng phức tạp; giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhiều năm 

liền giảm sâu, kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân; 

việc huy động nguồn lực trong nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới ở 

một số địa phương gặp rất khó khăn;  

- Hiện nay Trung ương chưa giao kế hoạch vốn năm 2021, trong khi đó để 

các địa phương hoàn thành các tiêu chí còn lại ở mức tối thiểu, nhằm đạt kế 

hoạch đề ra cần bổ sung khoảng 35,342 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhưng đến 

nay chưa nguồn vốn bố trí thực hiện; 

- Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 đã hết hiệu lực; tuy nhiên, 

HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết mới hay cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND. Do đó, các địa phương chưa có căn cứ, cơ 

sở để bố trí, huy động các nguồn lực khác, nhất là huy động nguồn vốn đối ứng 

từ nhân dân để thực hiện Chương trình trong năm 2021. 

- Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; trong đó có nhiều 

xã của tỉnh Đắk Nông đang từ xã khu vực III và II trở thành xã khu vực I nên sẽ 

không được hưởng một số chính sách an sinh xã hội, quyền lợi ưu tiên, nhất là 

về cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. 

3. Ước thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

a) Các chỉ tiêu nông thôn mới được giao năm 2021 



Chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2021 được HĐND tỉnh giao tại 

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về thông qua kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021 là có thêm 3 xã đạt chuẩn (lũy kế 31 xã đạt) và 

bình quân mỗi xã đạt từ 16 tiêu chí trở lên. 

Để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu này, ngày 12/4/2021, Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-BCĐ về 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2021, trong đó đã đề ra các mục tiêu để chỉ đạo, phấn đấu thực hiện, gồm: 

 - Đối với cấp huyện: (i) Thành phố Gia Nghĩa được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

(ii) Huyện ĐắkR’lấp hoàn thành các điều kiện và lập hồ sơ đề nghị Trung ương 

thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

 - Đối với cấp xã: (i) Có thêm 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; (ii) Có 1-2 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; (iii) Bình quân mỗi xã đạt từ 16,5 tiêu chí 

trở lên. 

 b) Kết quả, tiến độ thực hiện tại các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 

2021 đến tháng 7/2021 

 - Đối với đơn vị cấp huyện: 

 + Đối với thành phố Gia Nghĩa: Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ và trình Hội 

đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương để đề nghị xét, công nhận thành phố 

Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020. Hiện nay đang chờ 

Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương tổ chức họp xét. Qua kết quả 

đánh giá hồ sơ của Hội đồng thẩm định Trung ương và nắm bắt tình hình thực 

tế, dự kiến năm 2021 sẽ đạt chỉ tiêu này. 

 + Đối với huyện ĐắkR’lấp: 

Đến nay toàn huyện mới có 8/10 xã được công nhận nông thôn mới, còn 

lại 2 xã chưa đạt là xã Đắk Sin và xã Hưng Bình. Theo đánh giá của huyện thì 

đến nay 2 xã này đã đạt 19/19 tiêu chí và đã tổ chức thẩm tra, xây dựng hồ sơ đề 

nghị tỉnh thẩm định. 

Đánh giá theo Bộ tiêu chí cấp huyện thì đến nay huyện mới đạt 7/9 tiêu 

chí (tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 về Giao Thông; tiêu chí số 3 về 

Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 6 về Sản xuất; tiêu chí số 8 về An 

ninh, trật tự xã hội; tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Còn lại 

02 tiêu chí chưa đạt chuẩn là: tiêu chísố 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí 

số 7 về Môi trường. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện tại địa phương, dự kiến 

vào quý II năm 2022 mới có khả năng hoàn thành các điều kiện để lập hồ sơ đề 

nghị Trung ương xem xét, thẩm định (dự kiến trên cơ sở Bộ tiêu chí giai đoạn 

2016-2020). 

 - Đối với đơn vị cấp xã: 



 Kết quả, tiến độ thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 (không 

bao gồm xã Đắk Sin và Hưng Bình) đến nay như sau: 

 + Xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song: Đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí tương 

đương với 41/49 chỉ tiêu, còn5tiêu chí tương đương 8 chỉ tiêuchưa đạt, gồm: 

Tiêu chí số 5 về Trường học; tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa;tiêu chí số 

8 về Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 15 về Y tế và tiêu chí số 18 về Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

+ Xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil: Đến nay xã mới đạt 11/19 tiêu chí 

tương đương với 40/49 chỉ tiêu; còn lại 8 tiêu chí tương đương 9 chỉ tiêu chưa 

đạt gồm: tiêu chí số 02 về Giao Thông; tiêu chí số 05 về Trường học; tiêu chí số 

06 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 15 về Y tế; tiêu chí số 16 về Văn 

hóa;tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về Hệ 

thống chính trị và Tiếp cận pháp luật. 

+ Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô: Đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí tương 

đương với 45/49 chỉ tiêu; còn lại 03 tiêu chí tương đương 4 chỉ tiêuchưa đạt 

gồm: tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; tiêu chí số 15 về Y tế; tiêu chí 

số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật. 

+ Xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút:Đến nay xã mới đã đạt 12/19 tiêu chí 

tương đương với 39/49 chỉ tiêu; còn lại 07 tiêu chí tương đương với 10 chỉ 

tiêuchưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về Giao thông; tiêu chí số 5 về trường học;tiêu 

chí số 9 nhà ở dân cư;tiêu chí chí số 13 về Tổ chức sản xuất;tiêu chí số 15 về Y 

tế;tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật. 

c) Dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao 

*Căn cứ kết quả, tiến độ thực hiện tại các địa phương như phân tích, đánh 

giá ở trên, dự kiến năm 2021 sẽ đạt các chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao (có thêm 3 

xã đạt chuẩn với lũy kế trên 31 xã, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã).  

*Còn các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 186/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh 

đề ra thì rất khó đạt, cụ thể: 

- Chỉ tiêu về đơn vị cấp huyện: dự kiến đạt khoảng 50% kế hoạch. 

- Chỉ tiêu về đơn vị cấp xã: dự kiến đạt khoảng 70% kế hoạch. 

- Chỉ tiêu về số tiêu chí bình quân/xã: dự kiến đạt kế hoạch. 

II. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII và 

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 có đề ra chỉ 

tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí/xã. 

 Căn cứ kế hoạch đề ra của các huyện, thành phố Gia Nghĩa; tình hình thực 

tế của tỉnh và dự thảo các bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của 

Trung ương (số lượng chỉ tiêu nhiều hơn, yêu cầu mức độ đạt cao hơn). Do đó, 



để nhằm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh đề ra, đồng thời vừa phù hợp với các bộ tiêu chí của Trung ương giai đoạn 

2021-2025, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề xuất xây dựng chỉ tiêu 

kế hoạch nông thôn mới năm 2022 như sau: 

 - Có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

 - Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 

 - Bình quân chung mỗi xã đạt từ 16,5 tiêu chí/xã. 

 Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021 

và xây dựng kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở NN&PTNT; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo VPĐP NTM tỉnh; 
- Lưu: VT, VPĐP (T). 
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