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BAO CÁO 
A A •A A A Tong ket 05 nam thtrc hiçn Ngh quyet so 03-NQ/TU, ngay 05/5/20 16 

9 'P 7 A A A * cua Tinh uy ye xay dirng nong thon moi giai don 2016-2020 
trên dia  bàn tinh Oak Nông 

Thirc hin Nghj quyét so 03-NQ/TU, ngày 05/5/2016 cüa Tinh üy ye xây 
dung nông thôn mài giai doan 2016 - 2020 trén dja bàn tinh Dk Nông, (Nghj 
quyêt), Ban Tht.r?ng vy Tinh üy báo cáo kt qua 05 nãm thirc hin Nghj quyt, nhu 
sau 

I. CONG TAC PHO BLEN, QUAN TRIET NGHI QUYET 

Sau khi Tinh üy ban hành Nghj quyt, các cp uy dáng, chinh quyn, si, ban, 
ngành, doàn th vá UBND các huyn, thành ph dã chü dng, tIch curc ph bin và 
quán trit các ni dung cüa Nghj quyt dn tn các chi b, dãng viên và can b, cong 
chüc, viên churc. Dng thii, t6 chrc tuyên truyn sâu rng dn tn qutn chüng nhan 
dan d hiu rO mvc  dIch, nghia cUa Nghj quyt, cüa Chixcmg trInh xây drng nông 
thôn mOi, tr do lam thay d6i nhn thurc và tham gia htthng trng tIch c1rc thrc hin 
các ni dung cüa Chucmg trInh xây durng nOng thôn mth. 

Dé ti chirc thyc hin hiu qua các ni dung, myc dIch cüa Ngh quyt, UBND 
tinh dà ban hành ChIrong trmnh hành dng triên khai thurc hin, trong do dA phân 
cOng cy th cho các co quan, don vj trong vic thirc hin các nhim vy, giãi pháp 
nhm thurc hin té,t các ni dung và miic tiêu ma Nghj quyt dã d ra. Các cp üy, 
chInh quyn dja phucrng trong tinh cüng dã chü dng xây drng các nghj quyt 
chuyên d, các chuxong trinh, k hoch triên khai thrc hin các nhim v11, muic tiêu 
phü hqp tInh hInh thirc t cüa don vj, dja phtxong. Ban Chi dao  các Chuong trInh 
m1ic tiêu quc gia (trong do bao gm chi do Chuong trInh mu1c tiêu quc gia xây 
dirng nOng thôn mdi) duçic thành lip,  kin toàn khá dng b, dy dü tir cp tinh 
dn co sà theo quy djnh cOa Trung irong; có quy ch lam vic, chucing trInh, kê 
hoch thirc hin, quy djnh ché d giao ban, báo cáo, kiêm tra và phân cOng thim 
cy th cho tüng thành viên, vi vy dà nâng cao dugc thirc, trách nhim cho timg 
thành viên trong vic chi do, diêu hành thurc hin Chuong trInh xây dumg nOng 
thôn mri. 



2 

Mt trtn T quc Vit Nam và các doãn the chInh trj - xã hi các cap dã có 
nhiu chting trInh, phong trào trin khai khá sôi mM, thit thrc, gop phn tIch circ 
trong vic tuyên truyn, vn dng qun chüng nhân dan huâng tng tham gia xây 
dçrng nông thôn mâi. Các Ca quan thông tan, báo chI nhii Báo Däk Nông, Dài Phát 
thanh và Truyn hInh các cp; Cng thông tin din tü tinh và trang website cüa các 
cci quan, dorn vj dã chü dng xây di,rng các chuyên trang, chuyên mitc và dành 
nhiu thôi hicng d dua tin tuyên truyn v Chro'ng trInh mlic tiêu quôc gia ye xây 
dirng nông thôn mói. 

NhIn chung, sau 5 näm trin khai thrc hin, các cp üy, to chirc dãng và chInh 
quyn các cp dã tp trung ngun 1irc trin khai dng b, có hiu qua các miic tiêu, 
nhim v11 Nghj quyt dã d ra; nâng cao nhn thirc cüa can b, dáng viên và các tang 
lóp nhân dan v nghia, thm quan tr9ng di vfri vic xây drng nông thôn mi ti dja 
phucing. 

II. KET QUA THVC HIN CHIIONG TRINH MUC  TIEU QUOC GIA 
(MTQG) XAY DIJJ'NG NONG THON M€1I GIAI DO1LN 2016-2020 

1. Cong tác to chuc trin khai thirc hin Chuorng trInh 

1.1. Cong tác clii dçzo, ditii lthnh 

Sau khi Nghj quyêt duc ban hânh, UBND tinh dã ban hânh Chiiang trInh 
hành dng triên khai thrc hin Nghj quyêt ti Quyêt djnh so 1404/QD-UBND, 
ngày 15/8/2016, trong do dâ phân cong cii th cho các cci quan, dan vi thirc hin 
các nhim v1i, giái pháp nhm trin khai thirc hin có hiu qua các mic tiêu, ni 
dung ma Nghj quy& dã d ra. Dng th0i, chi do, t chirc thirc hin và ban hành 
d.y dO các k ho?ch, quy& djnh, các van ban nh&m thirc hin t& các ni dung cOa 
Chuang trInh xãy dirng nông thôn mâi; HDND tinh ban hành eo ch chInh sách v 
quy djnh müc h trq tr ngân sách Nhà ni1c cho vic thrc hin các ni dung cOa 
Chrang trInh vã chInh sách khen thithng trong phong trào thi dua "Dk Nông 
chung sirc xay dirng nông thôn mri". Ngoài ra, htng näm dã diia chi tiêu ye xây 
dirng nông thôn mâi vào Nghj quy& phát trin kinh t - xâ hi cUa tinh d các d.p, 
các ngành ph.n d.0 thirc hin. 

Ban Chi do các Chucing trinh MTQG tinh dã duqc thành lap, kin toàn dê chi 
do chung Chtiang trInh MTQG xây drng nông thôn mói và Chucing trInh MTQG 
giãm nghèo bn vüng tai  Quyt djnh s 1 842/QD-UBND, ngày 24/10/2016 cOa 
UBND tinh; 8/8 huyn, thánh ph dã thành 1p, kin toàn Ban Chi do các Chucing 
trInh miic tiêu quc gia c.p huyn theo quy dinh. 

Triên khai Quyêt djnh s 1 409/QD-TTg, ngày 15/9/2020 cOa ThO nthng ChInh 
phO ban hành K hoch trin khai Nghj quyét s 120/2020/QHI4, ngày 19/6/2020 
cOa Quc hi v phê duyt chO truang du tu Chixang trInh miic tiêu quc gia phát 
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trin kinh t - xä hi vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi giai dotn 2021-
2030, UBND tinh Dk Nông dâ kin toàn nhân sr Ban Chi dao  các Chirong trmnh 
miic tiêu quc gia giai dotn 2021-2030 dê chi do, diêu hành các Chtrcing trInh 
MTQG giai doan tâi, trong do có Chuccng trInh mlic tiêu quôc gia xây drng nông 
thôn med (tgi Quylt dinh so' 1804/QD-UBND, ngày 04/12/2020 cüa UBND tinh). 

Van phOng Diu phi nông thôn med các cp dã ducc kin toàn theo quy djnh tai 

Quy& djnh s 1920/QD-TTg, ngày 05/10/2016 cüa Thu tt.ró'ng ChInh phü và tlrng 
bu&c hoat dng hiu qua, khAng djnh duçic vai trô quan trong trong cong tác tham 

mu'u, giüp vic cho Ban Chi dao  các cp. 

1.2. Cong ide ban hành các co' ch chInh sdch và van bàn hung dn 

- Kt qua ban hânh các van ban hithng dd"n, cy th hOa các cci cM, chInh sthch 

và quy d/nh cza Trung uvng. 

Can cir các van bàn hi.thng dan, chi dao  cüa Trung uang, trong 5 näm qua 

UBND tinh, Ban Chi dao  tinh và các si, ban, ngành, doàn th có lien quan dâ t.p 
trung nghiên ciru d tham mi.xu ban hành dy dü khung van bàn pháp 1 hLrOng dan, 

chi dao  thirc hin Chiiang trInh, cii th nhu: Huàng dan, chi dao  cong tác kin toàn 

Ban Chi dao  và b ph.n tham mu'u gi11p vic các cp theo quy djnh; ban hành K 

hoach dào tao,  bi duO'ng cho can b lam cOng tác xây dirng nông thôn m0i; ban 

hành K hoach tuyên truyn v xây dmg nOng thôn mâi; Kê hoach  triên khai thrc 

hin Chucmg trInh theo giai doan và theo tlrng nàm; Danh mvc  dir an áp diing co 

ch dic thu theo Nghj djnh s 161/2016/ND-CP, ngày 02/12/2016 cüa ChInh phU 

v Co ch dc thu trong quán 1 du tu xây drng di vOi mt s dir an thuc các 

chuong trInh miic tiêu quc gia giai doan 2016 - 2020; ban hành Thit k mu và 
suit du tir di vOi các cong trInh thuc Chucing trInh miic tiêu quôc gia; ban hành 

Quy djnh v co ch lng ghép các ngun von dé thrc hin Chuung trinh xây dmg 

nông thôn mâi; giao dir toán và phê duyt chü truong du tu danh mic cOng trInh 
thuc ngun vn Chuong trInh xây drng nông thôn med; phê duyt Danh mic dii 
an phát trin san xut lien kt theo chui giá trj gn vói tiêu thii san phm trong 

Chi.rcing trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi; ban hành B tiêu chI xã nông thôn 

med nâng cao, Bt tiêu chI Khu dan cix nOng thôn med kiu mu, B tiêu chI vithn 
mu-ry mu. Dng th&i, ban hành S tay huàng dn thirc hin các B tiêu chI và 

các van bàn huerng dn khác theo chi dao,  quy djnh cUa Trung uong,. . . NhIn chung, 

trong giai doan 2016-2020, UBNID tinh, Ban Chi dao  tinh dã ban hành co bàn day 
d các van ban phãp 1 d trin khai thçrc hin Chixong trInh MTQG xây drng 

nOng thOn med theo các van bàn chi dao,  huâng dn cüa Trung uong, phu hçip vâi 

tInh hInh thirc t t.i dja phuang. 
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- Ké't qua ban hành các ca ché chInh sách dc thu cia d/a phu'cing 

Nhm th chüc trin khai thirc hin hiu qua Chumg trInh MTQG xây dirng 
nông thôn mâi, nht là dat  các miic tiêu ma Nghj quy& dã d ra, Ban Thung v'i 

Tinh üy ban hành Chi thj s 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 v tip tiic day manh 
thirc hin Chuang trinh MTQG xây dirng nông thôn mâi giai don 2018-2020 trén 
dja bàn tinh; HDND tinh ban hành các nghj quyt v các ca ch, chInh sách dc 
thu cho Chixo'ng trInh cüng nhu các chInh sách ' khác nhm gop phn h trçi thirc 
hin hiu qua các ni dung cüa Chiio'ng trInh xây dirng nông thôn mâi. 

Nhmn chung, vic ban hành kjp th?i các Co ch chInh sách dã gop phn thiic 
dy qua trInh phát trin kinh t - xA hi cüa tinh nói chung và tin d thirc hin 
Chixcing trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi trén dja bàn tinh ngày càng chit 
ltrgng và bn virng han, nht là chInh sách v quy djnh t' 1, djnh müc h trq d.0 
tu xay dirng co s& h. tAng thit yu trong vic trin khai thirc hin các Chtrang 
trInh MTQG trên dia bàn tinh và chInh sách h tr lien k& san xut và tiêu thii 
san phm nông nghip trên dja bàn tinh dã có tác dng r.t iOn dn ngithi dan, tü 
do huy dng dixçc dông dào sr tham gia huOng irng, dóng gOp tIch circ cüa Nhân 
dan trong vic thirc hin các ni dung cüa Chiicing trInh MTQG xây dirng nông 
thôn mOi. 

1.3. Cong tác nâng cao nàng ly'c cho can b3 lam cong tác xây dywg nông 
thOn nió'i 

Nhm thirc hin có hiu qua nhim vi ye nâng cao näng 1irc cho can b lam 
cong tác xây dimg nông thôn mOi ma Nghj quy& s 03-NQ/TU dã d ra, trong giai 
doan 2016-2020, cong tác dào tao,  bi duông dâ duqc các cp, các ngành chü tr9ng, 
quan tam trin khai th1rc hin; ni dung, hInh thüc các lOp, tp hun 2  ngày càng dM 
mOi, sang tao. 

'Trong dO nM bt nhir: ChInh sách quy dinh t 1, dnh m(rc h trçY du ti.r xây dirng c sr ha tAng thit yu trong 
viéc trin khai th,.rc hin các Chucmg trinh MTQG trén dja bàn tinh dn näm 2020; Ban hành Chwmg trinh giãm 
nghèo ben vthig tinh DAk Nong gial doan 20 16-2020; Quy djnh mrc h6 trçv kinh phi sis nghip tcr ngân sách Nhà 
ntràc cho mt so nOi  dung thuc hiên Chircvng trInh MTQG giám nghèo ben vthig giai doan 20 18-2020 và t ch(rc 1p 
ké hoach dâu tir cap xa thirc hin các Chi.rcxng trinh MTQG; Chinh sãch h trçl lien ket san xuât Va tiêu th san phãrn 
nOng nghip trén dja bàn tinh; ChInh sách h trçx phát triên thüy Icy1 nhO, thüy Iqi nOi  dông và tuài tiên tiên, tuài tiêt 
kim nuâc trén dja bàn tinh; ChInh sách h trq dAu Ur phát triên kt cAu ha tAng các Hcyp tác xà nông nghip trén dja 
bàn tinh den näm 2020; Nghj quyAt ye tái ca câu nganh nông nghip theo huàng nâng cao giá trj gia tang, thIch (mg 
vài bién dôi khI hu và phát trin ben vQng tinh Dak Nông den nãm 2020, djnh hr&ng den nAm 2020; Nghj quyêt ye 
phát triên nông nghip (mng dung cong ngh cao trên dja bàn tinh. 

2 Trong giai doan 20 16-2020 các dcm vj, dja phiwng dâ to ch(rc drçrc 45 lOp dào t?o,  tp huAn nâng cao nang 1rc 
và triên khai thixc hin các ni dung cüa Chirorng trInh xãy drng nông thôn mOi cho hm 3.850 hrçmt can b, ngtri dan 
tham gia. Dong th&i, hang nam cCr các doàn can b các cap tham dix các lap tap huAn do Ban Chi dao Trung I.rng và 
B Nong nghip và Phát trien nOng thôn, VAn phOng Diêu phôi nOng thôn mOi Trung ixmng t ch(rc d nâng cao nAng 
Itrc tham mixu triên khai thrc hin Chining trinh. Ngoài ra, các don vj, dia phuo'ng dA t ch(rc nhiu lOp tp huân ye 
các co ché, chinh sách khuyen nOng, giáo diic nghe nghip, phát triên nOng nghip, nông thôn gân vOi xây dimng 
nông thôn mOl,... và các buOi hOi  nghj, hi tháo ye áp ding tiên bO khoa hçc k5 thut vao phát trin san xuAt nhm 
nâng cao nang suât, chat krqng cho các san phâm gOp phán xay dirng nOng thôn mOi. 
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NhIn chung, cong tác dào tao,  tp huân ye xây d,rng nông thôn mói trong 5 
nàm qua dä diicic các cp, các ngành quan tam thrc hin, dâ tmg buOc nâng cao 
duçc nhn thirc và nghip vii cho can b lam cong tác xây dirng nông thôn mâi a 

các cp. Tuy nhiên, trong qua trInh trin khai thirc hin con gp nhü'ng khó khän 
nhix: Kinh phi b trI cho cong tác dào t?o,  tp hutn trong thai gian qua rt han  hçp, 
chü yu trich tr ngun vn ngân sách Trung uang h try, cOn ngãn sách dja 
phuang a các cp chua b trI duçic, vi v.y cOng tác dào tao,  ttp hu.n chu'a duoc 
trin khai sâu rng và thithng xuyên dn tQn can bô thôn, bon, buôn và ngithi dan; 
can bO lam cong tác xay dimg nông thôn mâi a các cp chO yu hoat dtng theo ch 
d kiêm nhiêm, thu6ng xuyên cO s11 thay dôi, lam ãnh humg den cong tác dào tao, 
theo các chuyên d d nâng cao näng hrc quân l, chuyên mon nghip v1i trong 
cOng tác tham muu xây drng nông thôn mâi. 

1.4. Cong tác truyn thông vxây drng nông thôn môi 

Cong tác tuyên tmyn, vn dng xây dirng nông thôn mOi trong giai doan 
20 16-2020 duoc các cap ày dãng, chInh quyên các cap, các sO, ban, ngành, doàn 
th quan tam trin khai th1rc hin; các ca quan, dan vi d chü dng lng ghép giüa 
cong tác chuyên mOn gn vOi tuyên truyn v xây drng nông thôn mOi vào các bui 
sinh hoat, cuc h9p, hi nghj, hi thào... dã tao  dugc siI chuyn bin manh me trong 
nhtn thac cüa can b, dàng viên, nhân dan tü do huy dng dugc stir tham gia hu&ng 
img tIch circ cOa nguOi dan trong vic thrc hin xây drng nông thôn. 

COng vOi các dçit phát dng thi dua, t chOc các hi thi, hi tháo, các lOp tp 
hun cho can bô, nguOi dan thI các dan vj, dja phuang, nhât là Van phông Diêu 
phM nông thOn mOi tinh dâ xây dimg trang thông tin din t1r tuyên truyn v 
chuang trInh xay drng nOng thôn mOi "nongthonmoi.daknong.gov.vn" di vào hoat 
dng có hiu qua; dng thOi, h&ng nãm in .n yà c.p phát hang tram cun s tay 
huOng dan, tO rai, lam các pano, áp phIch, dia DVD phóng si.r  dê tuyên truyên ye 

xây dung nông thOn m&i dn t.n nguOi dan trén dja bàn. Các co quan thông t.n, báo 
chi cüa Trung uang, tinh, huyn, nht là Báo Dk NOng, Dài Phát thanh và Truyn 
hInh tinh, Cng thông tin diên tir tinh dâ quan tam dành nhiêu thai krcing han, xây 
dmg các chuyên trang, chuyên mic v xây dmg nOng thOn mOi d du'a tin tuyên 
truyn hang ngày. Hang nàm, UBND các huyn, thành ph to chüc 1 phat dng 
phong trào ra quân thrc hin Chi.rang trInh miic tiêu quOc gia ye xây drng nOng 
thOn mOi trên nhm kêu gçi, hithng Ong tIch crc tham gia cOa nguOi dan. 

Ben canh  d, huOng Ong lOi kêu gi cOa ChO tjch Uy ban nhân dan tinh v 
vic h trçi, dO du cho các xã trong xây drng nông thôn mOi, trong giai doan 20 16-
2020, dã có 148 dan vj dãng k h trçY, dO du cho 61 xã trong xây dmg nông thOn 
mOi. Trong thOi gian, qua các dan vj dâ tin hành thirc hin vic k kt và h trg 
cho các xä b&ng nhiu hInh thOc, cách lam khác nhau nhu: h tr trong cong tác 



6 

tuyên tmyn, vn dng; dào tao,  tp hun; bão v môi trung; phát trin san xut; 
các vn d v an sinh xâ hi và du tix xây dijng co s ha tang..... 

NhIn chung, cong tác tuyên truyn, vn dng v xây dimg nông thôn mOi 
trong 5 nãm qua dã diioc các c.p, các ngành quan tam thirc hin, nâng cao duçic 
nhn thirc, tao  chuyn bin trong hành dng cüa dtp üy dãng, chInh quyên, doàn 
th các cap, can b, dãng viên và qun chuing nhân dan v thirc hin Chucing trmnh 
xây dirng nông thôn mâi; ngi.thi dan dã thrc di.rçrc vai trO trách nhim cüa mInh, 
khäc phiic ti.r ti.xâng trông chô, lai,  dã chü dng tIch crc tham gia xây drng nông 
thôn m&i vâi nhiu cách lam sang tao,  dóng gop ngày công, vt chit, hin dat 
dai,... d xây drng các cong trInh Co sâ ha tng thiêt yêu trén dja bàn. 

1.5. Cong tIc k/em tra, gilm sIt, dinh gil kit qul thrc hin Chiro'ng 
trinh 

Cong tác kim tra, giám sat, dánh giá thirc hin Chixcing trInh di.rçc các co 
quan, don vj tr cp tirih dn cci s quan tam trin khai thiic hin, tiêu biu nhi.r: 
HDND tinh dã thành 1p Doàn kim tra giám sat, dánh giá tInh hInh thirc hin 
Chuong trInh giai doan 2011-2016 tai  các huyn, thânh ph và các sà, ngành phii 
trách thirc hin các ni dung, tiêu chI nông thôn mâi. 

UBND tinh ban hành Quyêt djnh so 1423/QD-LTBND ngày 22/8/20 16 ye vic 
thành lap 04 Doàn kim tra d dánh giá tInh hInh thirc hin Chiiong trInh nông 
thôn mcii tai  08 huyn, thành ph& dng thi, hang näm chi dao  Van phông Diu 
phi nOng thôn mâi tinh và các sâ, ngành có lien quan di kim tra, dánh giá, rà soát 
các xa d thra vào k hoch ph.n du dat  chun nông thôn mâi; tir do, có phucing 
hixOng chi dao  nhm  dat  duc miic tiêu, k hoch d ra và nm bit, giái quyt thrc 
nhQng khó khän, vurng mac a Co 

Hng näm, UBND tinh chi dao  Sâ K hoach và Du tu t chirc doàn kim tra 
lien ngành d kim tra qua trInh trin khai co ch dc thu theo Nghj djnh s 
161/2016/ND-CP, ngày 02/12/2016 cüa Chinh phü; trién khai 1p k hoach dâu tu 
cap xã các chuong trInh miic tiêu quc gia theo Thông ti.r si 01/2017/TT-BKHDT, 
ngày 14/02/2017 cüa B Kê hoach  và Du tir. Theo dO, dã hi.ràng dan các don vj 
thirc hin cac trInh t1r thu tiic du tu xay dimg các cong trInh thuc Chiiong trInh 
mic lieu qu& gia dung quy djnh. 

Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các cp thi.rang xuyên thirc hin t& vic 
giám sat các dja phuong trong vic thrc hin cãc ni dung cüa Chuong trInh và dã 
cO nhüng phãn bin, phân ánh kjp thai d chin chinh nhüng van d tn tai  bt c.p 
a co sà. Dc bit tü näm 2016 den nay, Uy ban MTTQ Vit Nam các Cap dã tiên 
hành khão sat, dánh giá kt qua chi s hài lông cüa nguai dan di vói vic Cong 
nhn dat  chun nông thôn mOi, gOp phn nâng cao duçic tInh trung thirc, chit lung 
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di vi vic cong nhn d?t  chun nông thôn mói; dng thai, lam cho ngui dan 
ngày càng tin tithng và tIch crc tham gia thrc hin Cht.rang trInh. 

2. Cong tác huy dng nguôr. lirc thyc hin Chtwng trInh 

Tng ngun hrc huy dng dâu tu vào khu v1rc nông thôn trên dja bàn tinh 
trong giai don 20 16-2020 khoãng 73 .399,010 t' dng, trong do: 

- Von dâu tu NSNN tnrc tiêp Chung trInh: 724,942 t dng (Ngán sách Trung 
wong 545,6 tj' dcing, ngán sách dja phuvng 179,342 tj.' dcng), chim 0,99%. 

- Von lông ghép tr các Chuang trInh dir an khoâng: 4.631,249 t' dông, chim 
6,31%. 

- Vn tin diing thuang mai:  66.737,83 t dng, chim 90,92%. 

- Vn doanh nghip khoàng: 273,2 t' dOng, chim 0,37%. 

- Cong dông dan ci.r dóng gop khoáng: 1.03 1,789 t dng, chim 1,41 %. 

Trong giai doan vtira qua, dja phucing dã buy dng duçrc các ngun lirc khác 
nhau d thirc hin Chisang trInh. Trong do, chü yu là ngun vn tin diving thiiang 
mai, von huy dng nhân dan và 1ng ghép tr các Chi.rang trInh khác là chü yu; 
con ngun vn ngân sách Nhà nirOc du ti.r trirc tip cho Chwmg trInh cOn qua It so 
vâi nhu cu, ngân sách Trung uang bi tn thrc hin Chrang trmnh bInh quân chi 
dugc khoãng 1,8 ty' dng/xâInäm. 

3. Kt qua thtrc hin các mi1c tiêu cüa Chirong trInh 

3.1. Kt qua dit chuihi nông thôn mó'i 

- Dn nay, toàn tinh có 29/60 xã duc cOng nhn dat  chun nOng thOn mth, 
chim 48,3%. 

- S dan vj cAp huyn dat  chuãnlhoàn thành nhim vii xây dirng nông thôn 
mâi: Dn nay, chua có don vj cAp huyn ducic cong nhn dat  chuân; dir kién trong 
näm 2021 thành ph Gia Nghia duçvc xét, cong nhn hoàn thành nhim vii xây 
drng nông thôn mâi näm 2020 (De'n nay, thành pM Gia Nghia c1 c6 100% so' xã 
dgt chuán và dã duvc Doàn thdm djnh Trung uv'ng vào td ch&c tMm djnh; trên cci 
s&j kkn, dánh giá cia Doàn thám dinh trung irang, UBND tinh dâ chi dc?o  các s&, 
ngành lien quan và UBND thành pM Gia Nghta khcc phyc tn tgi, hgn ché', bd 
sung h scr d. nghj xét, cOng nhán thành phd Gia Nghia hoàn thành nhim vy xay 
dyng nOng thOn mái nám 2020 và dd hoàn thin h so trmnh H5i dcing thám djnh 
Trung uclng xem xét,). 

- S tiêu chI bInh quân/xã: Den nay bInh quân mi xã dat  15,78 tiêu chI/xã. 
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- S xã dt theo trng nhóm iiôu chI: Dt 19 tiêu chI có 29/60 xã, chiêm 

48,3%; dat tir 15 - 18 tiêu chI có 9/60 xa, chim 15%; dat ti:r 10 - 14 tiêu chI có 

22/60 xã, chirn 3 6,7% và không con xã dat  dithi 10 tiéu chi. 

3.2. KEt qua thrc hin thec ttrng nç1 dung v xây drng xã nông thôn 
mci 

3.2.1. Lp quy hoach, dé an xáy dng nông thôn mái 

- V 1p quy hoach và d an xã nông thôn mói: Dn nay 60/60 xâ dã hoàn 
thành Ip quy hoach chung vâ d an xây dijng nông thôn m&i, dat  100%. Trong 

nám 2021, các xa dang rà soát d diu chinh, b sung quy hoach chung cho phii 
hçp vâi giai doan 202 1-2025. 

- V l.p quy hoach vüng huyn: Trong näm 2017, dã tin hành 1p Dê an chi 
tiêt xây drng nông thôn mOi huyn Dâk R' lap giai doan 2017-2020 và djnh hithng 
dn nãm 2025 d dat  chun theo quy djnh tai  Quyt djnh s6 558/QD-TTg, ngày 
05/4/2016 cüa Thu tuOng ChInh phü v ban hành tiêu chI huyn nông thôn mâi và 
quy djnh thj x, thành ph trrc thuc cp tinh hoàn thành nhim vi,i xây drng nông 
thôn imri. Hin nay huyn dang t chirc thirc hin theo quy hoach dä di.rçic phê 
duyt. 

3.2.2. Phát triln ha tang kinh ti - xã hç5i 

Cong tác xây dmg, phát triên c s ha tang trong 05 nàm qua dã dtxgc các 
cap, các ngành chii trQng quan tam trin khai thrc hin; các dja phuing dâ thirc 
hin hiu qua cong tác tuyên truyn, vn dng d ngi.thi dan hiu và tr chinh trang, 
xây dimg nhà cCra, khuôn viên sach  dp, vi 4y so krçing nhâ tam,  nhà dt nat ngày 
càng dixçc xóa bô, thay th bang nhâ kiên c& khang trang dat  chun theo quy djnh; 
dng thai, ngithi dan dâ tIch ci.rc dóng gop tin, ngày công, hin dt dai, hoa 
màu,.. .d cüng vâi ngun vn h trq cüa Nhà mróc du tu xây dirng các cong trInh 
ha thng thi& yu nhu ththng giao thông, tri.thng h9c, nba van hóa, tram y té, rnthc 
sach,... ngày càng kiên c& sach dep, thng bisóc dáp ng di.rqc nhu cu thiêt yêu 
cüa nguYi dan nông thôn, gop phn dat  dtxcic các miic tiêu, nhim vi v "phát trién 
ccr so' hg tdng thietyeu" ma Nghj quyt cüa Tinh üy d ra, cüng nhu trng bixâc dat 
chun theo quy djnh cilia Bô tiêu chi xâ nông thôn mâi. Dánh giá kt qua theo Bô 
tiéu chI xã nông thôn mri dn nay, so v&i chi tiêu Nghj quyt 03 NQ/TU d ra nhu 
sau: 

- Co 4 1/60 xâ dat  tiêu chI so 2 ye giao thông, dat  68,3%, tang 35 xã so vâi näm 
2015, dat  vuqt chi tiêu (chi tiêu có 20 xã dat); 

- Co 44/60 xã dat  tiéu chi sO 3 ye thuy igi, dat  90%, tang 13 xâ so vâi näm 
2015, dat  chi tiêu (chi tiêu có 45 xã dat  bao gm cã xâ Quang Thành); 
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- Co 52/60 xà dat  tiêu chI s 4 v din, dat  86,7%, tang 25 xã so v&i näm 
2015, dat  vtrçit chi tiêu (chi tiêu có 48 xã dat); 

- Co 40/60 xà dat  tiêu chI s 5 v tnthng hoc, dat  66,7%, tang 27 xà so vâi 
nãm 2015, dat  vu9t chi tiêu (chi tiêu có 22 xã dat); 

- Co 46/60 xã dat  tiêu chI s 6 v Co sâ 4t chat van hóa, dat  76,7%, tang 41 
xa so vâi nàm 2015, dat  vuol chi tiêu (chi tiêu có 18 xâ dat); 

- Co 5 5/60 xã dat  tiêu chI so 7 ye co sâ h thng tht.rang mai  nông thôn, dat 
91,7%, tang 42 xã so vOi nãm 2015, dat  vuqt chi tiêu (chi tiêu có 28 xã dat); 

- Co 44/60 xã dat  tiêu chI s 8 v thông tin và truyn thông, dat  73,3%, giâm 
3 xä so vth nàm 2015, chua dat  chi tiêu (chi tiêu cO 60 xã dat); 

- Co 4 1/60 xã dat  tiêu chI s 9 v nhà a dan cu, dat 68,3%, tang 31 xã so vâi nãm 
2015, dat  vuçlt chi tiêu (chi tiêu có 20 xã dat). 

3.2.3. Phát trién san xut, náng cao thu nhçp cho nguà1 dan 

Cong tác phát triên san xut, nâng cao thu nhp cho ngi.thi dan là mt trong 
nhtthg ni dung tr9ng tam, c& lOi cOa Chuong trInh miic tiêu quc gia v xây di:rng 
nông thôn mói. VI vy, trong nãm qua các cap, các ngành dà tp trung chi dao  thrc 
hin có hiu qua cong tác quy hoach, xây dirng d an, dir an phát trin san xuAt gn 
vâi tái co cu ngành nông nghip; xây dmg các mO hInh phát trin san xut gn vai 
tiêu th san phm chü 1rc cüa da phucng. 

Cong tác dào tao  ngh dà dl.r?c các dip, các ngành quan tam trin khai thirc 
hin, timg bu&c nâng cao di.rçYc tay ngh& kin thirc, kinh nghim cho ngithi dan tai 
khu virc nông thôn trong vic áp ding vào cong tác phát triên san xut, gOp phn 
nâng cao thu nhp cho ngixai dan nông thôn. 

V cong tác phát trin hqp tác xã (HTX) và trang trai: Kinh t hçp tác xa cO 
sr chuyn bin tIch cue, phát trin v s hxcing và chit hrcng. Dn nay, toàn tinh 
hin cO 03 lien hip hqp tác xâ, 156 HTX hoat dng trong 1mb virc nông nghip, 
chim 83% s HTX trén toàn tInh; tng von diêu l ciia các HTX nông nghip 
kboáng 92 t dng; tng s thành viên HTX khoãng 3.550 thành viên; tong so lao 
dng thirOng xuyên khoâng han 3.000 ngui; doanh thu bInh quân khoàng 1.400 
triu dng!HTX/näm; lâi bInh quân 780 triu dng/HTX/näm; thu nhp bInh quân 
cüa lao dng thtthng xuyên trong HTX 60 triu dông/nam. Tuy nhiên, t îê các 
HTX hoat dng hiu qua chi chiêm khoãng 35%, các HTX hoat dông trung blnh 
chim 50%, HTX ngrng hoat  dng 24/156 HTX chim khoàng 15%. 

Vé trang trai:  Den nay, toàn tinh cO 1.213 trang trai,  trong do trang trai  trng 
trç)t là chCi yu, chim 87%, can 'ai  là trang trai nhi.r tong hap, chän nuôi; din tIch 



10 

san xuât binh quãn khoáng 07 haltrang trai, doanh thu bInh quân cüa các trang trai 
da.t khoáng 01 t dtng/trang trai/näm. 

NhIn chung, cong tác phát trin san xuât nâng cao thu nhp dä duqc các cap, 
các ngành và dja phixang quan tam trin khai thirc hin; ngày càng xut hin nhiéu 
mO hInh phát trin san xut dem lai  thu nhp cao; các hgp tác xã, t hçip tác ducic 
thành 1p mri ngày càng nhiu và hoat dng hiu qua hen, tirng bithc giài quyêt 
vic lam và nâng cao thu nhp cho ngui dan tai  khu virc nông thôn; dông thii 
gop phn dat  chun các tiêu chI theo quy djnh cüa Bô tiêu chi xã nông thOn mói. 
Sau 05 nàrn thrc hin Nghj quyt, kt qua dat  các tiêu chI a nhóm "kinh t và id 
ch&c san xuát" nhu sau: 

- Co 45/60 xa dt tiêu chI s 10 v thu nh.p, dat  75%, tang 11 xa so vai näm 
2015, chra dat chi tiêu d ra (chi tiêu có 53 xâ dat); 

- Co 60/60 xã dat  tiêu chI s 12 v lao dng có vic lam, dat  100%, không 
tang không giàm so vâi nàm 2015, dat  chi tiôu dê ra; 

- Co 53/60 xã dat  tiêu chI s 13 v to chi:rc san xut, dat  88,3%, tang 16 xa 
so vai näm 2015, chua dat  chi tiêu d ra (chi tiêu có 56 xã dat). 

3.2.4. Giáin nghèo và an sinh xd hç5i 

Miic tiêu phn dâu giám nghèo hang näm trén dja bàn tinh t1r 2% tth len, 
trong do hc nghèo dng bào dan tc thiu s giãm tr 3% và h nghêo dông bào 
dan tc thiu s tai  ch giâm tir 4% tra len. Theo kêt qua rà soát, dánh giá h nghèo, 
h cn nghèo nãm 2020 toân tinh cOn 11.785 h nghèo, chiêm t5' I 6,98% trên tng 
s ho toàn tinh. 

Thai gian qua các c.p üy dãng, chInh quyên, mt trn và các doàn the dã quan 
tam lãnh dao,  chi dao, thu hiit sir tham gia cüa cã h thng chInh trj và toàn xa hi, 
tao dixgc sr dng thun cüa nhân dan toàn tinh trong cOng tác giâm nghêo và an 
sinh xà hi bn vüng trén dja bàn. Các nguôn 1irc tü ngân sách Nba rnràc, tü vn 
dng xà hi hóa và vic ling ghép tiir các chuong trinh, dr an trong cOng tác giãm 
nghèo bn vtng dã trng bithc dixçic thirc hin dng bô trên dja bàn tinh. Các cp, 
các ngành dã nhn thirc rO hon v mi1c dIch, nghia cüa cong tác giám nghèo bn 
vQng trong chin hoc phát trin kinh t - xà hi; tich circ, chü dtng trién khai thrc 
hin cOng tác giãm nghèo; phãn cong co quan, don vj, cá nhân kt nghia, gii1p dv 
các dja phucmg trong xây drng nOng thOn mâi và giüp di ho nghèo vtron len thoát 
nghèo. Các co quan, don vj dâ kjp thai tham muu giãi quy& các ch d an sinh xã 
hi, dam bão mi quyn 1i cho ngithi dan nhis thrc hin các chInh sách h trq 
nguai nghèo v min giãm h9c phi, báo him y té, h trg tin din, vay von san 
xut kinh doanh, các hoat  dng khuyn nông - khuyn lam, xây dirng nhà a,... Ben 
canh do, các di tuqng yu th cüa xã hi nhu nguäi khuyt tt, nguYi cao tuM, h 
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gia dInh neo dan, tré em m côi, h gia dInh nghèo có ngi.thi có cong vâi cách 
mng,... thix&ng xuyên di.rgc thii hi.thng các chInh sách chãm sóc, h trçY dé vtxçt 
qua khó khan,... diêu nay ca bàn dã giãi quyt ducic nhüng khó khãn cüa ngr&i 
nghèo, tao  diu kin cho ngthi nghèo yuan len d thoát nghèo, gop phn thrc hin 
dat tiêu chI v h nghèo trên dja bàn các xã. 

COng tác nâng cao thu nhp và giàm nghèo v1ng nông thôn là mic dIch 
then ch&, cOt lOi cOa Chucrng trInh xãy dirng nông thôn mOi; vic thirc hin cong 
tác giâm nghèo trong thii gian qua dâ thrcic các cp, các ngành và dja phuang thirc 
hin khá hiu qua; tuy nhiên, trong qua trInh thirc hin con gp rt nhiu khó khän, 
vuâng mc cn kh&c phic nhu: (1) Nguâi dng bào dan tc thiu s trên dja bàn 
tinh có t 1 h nghèo, ho cn nghèo chiêm da s; trong khi do trInh d dan trI cOn 
han ch, nhiu fbi, mt st h gia dInh chua bit áp diing khoa h9c k9 thut tiên 
tin vao san xut, kinh doanh; da s h nghèo cOn có liz tithng trOng ch, ' lai vào 
sir h trçl cüa Nhà nuâc, chiza ti,r yuan len d thoát nghèo nên gay khO khän cho dja 
phuang trong vic thirc hin các chi tiêu giãm nghèo hang nàm. (2) Trong thai gian 
qua tlnh trng dan di cu ngoài k hoach  tr các nai khác tói tinh Dk NOng vn con 
din ra, nht là a các vOng sâu, vüng xa, vüng biên giâi; diu kin song và phi.rang 
thcrc san xut cüa nguai dan di ctr cOn han  ch và gp nhiu khó khàn, thi.r&ng 
xuyên có sr di chuyn ncii sinh sng; do 4y gp nhiu khó khãn trong vic thrc 
hin các chinh sách d h trçl phát trin san xut, nâng cao thu nhp và yuan len 
thoát nghèo. (3) T' l s xã và thôn dc bit khó khãn cüa tinh can nhiu nén vic 
thxc hin các chi tiêu giãm nghèo hAng näm cOn han  ch. 

Dánh giá k& qua theo B tiêu chI xâ nông thôn mâi dn nay có 43/60 xã dat 
tiéu chI s 11 v h nghèo, dat  71,7%, tang 10 xã so vôi nàm 2015, dat  vu9t chi 
lieu d ra (chi tiêu có 32 xa dat). 

3.2.5. Phát triên giáo dc, y tél van hóa và báo v mói tnrth'zg 

Giáo dyc: Sr nghip giáo djc cüa tinh tip tiic ducic phát triên ye quy mO 
tru&ng, lap. ChInh quyn các cAp quan tam, t.p trung dAu tu xây dirng Co sâ vt 
chAt tr'Lr?mg h9c ngày càng khang trang, dam bão dü s luqng phOng h9c. Trang 
thit bj day  hçc hAng näm duc b sung, hoàn thin, gop phAn nâng cao chAt krng 
day và hoc. Sau 05 näm trin khai thrc hin, den nay toàn tinh dä cO 60/60 xã dat 
lieu chI s 14 v giáo dc và dào tao,  tang 14 xà so vOi näm 2015; dat  vuçit chi tiêu 

ra (chi tieu có 55 xâ dat). 

Y t: Mng hthi y t co sa tip tijc dugc cOng c& di mOi dOng vai trO quan 
tr9ng trong hoat dng y t dr phOng và chäm sOc süc khôe ban dãu, gop phân giãm 
tái cho tuyn trén. S xa có tram y t dO diu kin, khám cha bnh báo him y tê 
là 60/60 xà, cOng tác khám cha bnh duc duy trI thuang xuyên. Tai  các xä dat 
tieu chi quc gia v y t thI cOng tác khám, chüa bnh cho nhân dan có chuyn 
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bin tich crc, chit 1t.rçng khárn chUa bnh ctuc nâng cao, co bàn dáp i'rng nhu câu 

khám và diu trj cüa bnh nhân, gop phn giãm tái cho bnh vin tuyên trên tir do 

dem lai duorc Igi Ich kinh t thit thrc cho nhân dan, nht là ngi.thi nghèo, ngithi có 
the bào him y tê. TInh den ht nãm 2020, so nguôi tham gia bão hiCm y té trên dja 
bàn tInh là 557.072 ngu1i, dat  t l 91%; t' 1 x dat  và duy trI Bô tiêu chI Quôc gia 
v y t xã dn näm 2020 là 60/60 xã, dat  100%; t 1 tré em dithi 5 tui bj suy dinh 

di.rmg the thãp cOi ngày càng giãm, dn nay chi cOn 18%, trong do có 47/60 xã dat 
theo quy djnh. Dánh giá theo B tiêu chI xä nông thôn mOi dn ht nãm 2020 toàn 
tinh CO 59/60 xâ dat tiêu chI s 15 v y te, dat  98,3%, tang 40 xâ so vâi nãm 2015; 
dat vijat chi tiêu d ra (chi tiêu có 40 xâ dat). 

Van hóa: Phong trào toàn dan doãn kt xây dirng di sng van hóa gän vOi 
phong trào xây dmg nông thôn imri tip ti1c di.rçic triên khai thxc hin hiu qua, tác 
dng tIch crc vào di sang kinh t - xã hi, lam chuyn bin b mt ving nông thôn. 
Di séng van hoá cUa nhân dan ngày càng kh&i sic, t' 1 h nghèo giârn, h giàu 
tang, cânh quan môi trueing nông thôn &rçYc xây dçrng ngày càng sang - xanh - sach - 
dep, tInh lang nghia xóm duçvc gn kt, các hoat dông van hoá van ngh, the dtc th 
thao t chirc thi.râng xuyên dã tác dng sâu sac den ttz tithng, tam thói quen trong 
mi thng lap nhân dan, khc phiic nhitng biêu hin tiêu circ, lac  hu, gOp phn hInh 
thành nêp song van hóa, van minh. Vê cc ban tiêu chi so 16 ye van boa trong B tiêu 
chI xà nông thôn mâi da duqc các xã thirc hin t&, h gia dInh dat  danh hiu gia dInh 
van boa hang näm tang len, dat  chit luqng cao hon; nhiu mô hInh hot dng xây 
drng nông thôn mài hiu qua, d&i sang cüa ngi.thi dan duc nâng len rô ret. Sau 05 
nam trin khai thirc hin, den nay toàn tinh cO 54/60 xâ dat  tiêu chI s 16 v Van hóa, 
dat 90%, tang 25 xã so vâi näm 2015, dat  vuçlt chi tiêu Nghj quyt s 03-NQ/TU d 
ra (chi tiêu có 42 xâ dat). 

Mói trzthng và an toân thuc phám. Cong tác báo v môi trtthng tip tiic disqc 
các cp, các ngành quan tam chi dao  và thung xuyên theo döi, kjp thai xir l cac 
t chüc, cci sâ gay ãnh huâng nghiem tr9ng den môi truang nông thôn. Các CG SO 
san xut kinh doanh cüng thirc hin tucmg dôi dy dfi các cam kt v bão v môi 
tnrOng; nghTa trang trng btthc duqc câi tao  và xây drng theo quy hoach; các dlch 
vi thu gom, xü l' rác thai duqc hInh thành ngày càng nhiu dixOi các hmnh thirc 
nhtr: doanh nghip tu nhân, Hçip tác xà, to hçp tác v thu gom rác, bãi rác dã duçc 
các huyn, thành phô quan tam quy hoach ci.1 t1i; cong tác v sinh an toàn thrc 
phm duçrc kim soát, th&i gian qua dã kjp thOi phát hin mt s co sO, h gia dInh 
san xut, kinh doanh không dam bào và cO bin pháp xU l theo pháp 1ut. 

NhIn chung, các co sO san xut kinh doanh dà thirc hin khá dy di các quy 
dinh v cam kt bão v môi tri.rOng; mOt  s dja bàn nOng thôn, khu vtrc xa các 
trung tam huyn, thành phô, dã tir hInh thành các dn vi, tO, nhOm boat dng djch 
vi thu gom vn chuyn rác thai sinh hoat tai  các thôn, buôn, bon, tr dâu tu mua dat 
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d lam bãi chôn 1p. chit thai ran, qua do gop phn giái quyt thrcvc nhu cu xir I 
chit thai rn mt s dja bàn nông thôn theo hInh thirc xa hi hóa. 

Dánh giá theo B tiêu chI xä nông thôn mâi den nay dà có 4 1/60 xà dat  tiêu 
chI so 17 ye môi trixng và an toàn thirc phm, dat  68,3%, tang 36 xã so vài nãm 
2015, dt vixçit chi tiêu dê ra (chi tiêu có 42 xã dat). 

3.2.6. Nâng cao chá't lircing, phát huy vai trô cüa td chtc Dáng, chInh quyn, 
to chic chInh tr/ - xã h5i trong xáy dmg nOng thOn mái; cái thin vâ náng cao 
chat hcc.rng các djch vy hành chInh cóng; báo dam và tang cu&ng kha näng tiêp 
can pháp luct cho ngw&i dan 

Cong tác dào tao,  bi duO'ng kin thic, näng hrc quãn l hành chInh, quãn 1 
kinh t - xâ hi chuyên sâu cho can bô, cong chc xã trong thai gian qua dugc 
quan tam trin khai thirc hin hiu qua, s luçrng và chit luqng can b, cong chüc 
dat chuAn theo quy djnh ngày càng cao. 

Các djch vii hành chInh cong tip tllc dugc các dia phuong câi thin và nâng 
cao ch.t hrçrng hot dng, tao  ra môi tnrng thun tin, nhanh g9n cho các giao 
djch cOa ngithi dan. Nãm 2017, là näm dAu tiên thrc hin vic chm dim, dánh 
giá chun tip cn pháp 1ut trong xay drng nông thôn mOi, nhimg vâi sir quan 
tam, chi dao  sat sao cüa lãnh dao  các cp nên vic trin khai thiic hin dam bão 
cong khai, minh bach,  dan chü, dung quy djnh pháp 1ut. Buc dâu gop phân thirc 
hin Co hiu qua cong tác ph bin, giáo dic pháp 1ut, giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo; 
thông qua vic dánh giá nh1rng chi tiêu, tiêu chI chun tip cn pháp 1ut, các xä có 
th thy duçic thrc trng tip cn pháp 1ut cOa dja phirnng mInh, t1r do có giài 
pháp cái thin các diu kin tip cn pháp 1ut cüa ngithi dan tai Co sâ. 

Cuc 4n dng "Xây drng gia dInh 5 không 3 sch" gàn vói xây dirng nông 
thôn mi tip titc dugc trin khai thrc hin sâu rng. Hi Lien hip Phi nü tinh dä 
hra ch9n ni dung tru tiên phü hçip vâi ti.rng dja phuong, trng ctôi tuqng, gàn vói 
yeu cu thirc hin các tiêu chI nông thôn mâi, tp trung vào nhüng van dé birc xüc 
hin nay nhu: bao  1ic gia dInh; khOng sinh con thr 3, không có con suy dinh 
duOng, bO h9c, báo v môi tnr?mg, an toàn v sinh thrc phm, san xut sch, tiêu 
dung sach;  vn dng phii nit phát trin kinh t lam giàu chInh dáng, xãy dirng gia 
dInh hanh  phüc. . .d t chirc trin khai thuc hin dn các hi viên. Các cap Hi dä 
cii th hóa ni dung cüa cuc van dng, trin khai tOi 100% chi hi, to phii nQ, phát 
phiu cho gia dmnh hi yiên tr dánh giá yà có k hoach giüp dä các gia dInh chua 
dat các tiêu chI. 

Dánh giá theo B tiêu chI xä nông thôn mi dn nay toàn tinh có 3 6/60 xã dat 
tiêu chI so 18 v h thông chInh trj và tip cn pháp 1ut, dat  60%, tang 12 xa so vôi 
näm 2015, dat  chi tiêu d ra (chi tiêu có 37 xa dat, bao gm cã xä Quáng Thành). 
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3.2.7. GiI' vüng quc phông - an ninh và trçt ty' xli h5i nóng thón 

Cong tác quôc phông - an ninh, trt tir, an toàn xã hi trên dla  bàn tinh cci bàn 

n djnh vâ giU vung, nht là khu virc biên giài; các dja phlxGng dâ tp trung thirc 
hién có hiêu qua cong tác báo darn an ninh, trtt tir, bâo v an toàn các mi1c tiêu, 
các hoat dng chinh trj vã chü dông tn công, trn áp ti pham. TO chüc din tp 
khu phông thu hang näm dat  kt qua t& và hoàn thành vic tuyên chçn, gçi cong 
dan nhp ngü dat  100% chi tiêu hang nãrn. Duy trI ch d sn sang chin dâu cña 
các c quan, dcin vi, dja phuung theo quy djnh dé không bj dng bt ng trong mci 
tInh hung. Dy manh  các bin pháp báo dam trt tsr, an toàn giao thOng, kiêm ché 
và giàm tai nan  giao thông. 

Tuy nhiên, trong qua trInh th?c hin cong tác báo dam quc phông, an ninh, 
trt t1,r nông thôn gp không it khó khàn, vuóng rnc nhu: Dja phung có dja hInh 
dM nüi, chia ct phüc tap;  dan cu phân b rãi rác; trInh do nhn thirc cüa ngräi dông 
bào dan tc thiu s cOn han  ch; dan di cu tir các tinh khác vào tinh Dk Nông ngày 
càng nhiu và phüc tap  nên cOng tác tuyên truyén, quán 1' và tuAn tra báo v quc 
phOng, an ninh gp nhiu khó khãn, nht là a các vüng sâu, vüng xa, vüng biên 
giói;. .Tiêu chI s 19 v quôc phOng và an ninh là mt trong nhung tiêu chI rt d 
bin dng. Sau 05 nãm trin khai thrc hin, dn nay toàn tinh có 50/61 xâ dat  tiêu 
chI s 19 v quc phông vã an ninh, dat  83,3%, tang 3 xâ so vai näm 2015, dat 
vuat chi tiêu d ra (chi tiêu có 49 xã dat). 

3.2.8. Dánh giá kIt qua thtc hin theo B tiêu chI xâ nóng thón rnó'i sau 05 
nãm thc hin Nghj quyé"t 

Sau 05 näm thrc hin Nghj quyt cüa Tinh üy v xây dirng nông thôn mâi 
giai doan 2016 - 2020 k& qua dat  di.rçic theo B tiêu chi xã nông thôn mOi trên dja 
bàn tinh ngày càng cao. Dã có them 28 xâ di.rçc cong nhn dat  chun nOng thôn 
mOi, nâng tng s xã dat  chun dn nay len 29/60 xâ ('dâ tric xâ Quáng Thành, 
thành phI Gia Nghia len phir&ng,; dn nay, bInh quân toàn tinh mi xã dat  15,78 
lieu chI/xã, tang 6,28 tiêu chi/xâ so vOi nãm 2015 và khOng cOn xã dat  duai 10 
tiêu chI. 

Kt qua dat  duçic theo ttrng huyn, thành ph sau 05 nãm trin khai thrc 
hin du tang nhung mirc d tang có sr chênh lch dáng k, dc bit 02, huyn 30 
xä có tang nhi.rng a mic thp, ci th nhu sau: 

- Huyn Cu Jut: Co 6/7 xâ dat  chun nông thôn mâi; bInh quân mi xã dat 
18,29 lieu chI, tang 8 tiCu chi/xã so vâi näm 2015; 

- Huyn Dk Mu: Co 6/9 xã dat  chuãn nông thôn mOi; bInh quân mi xà dat 
16,67 tiêu chI, tang 6,44 tiêu chI/xä so vâi nàm 2015; 



15 

- Huyên Dk Song: Co 4/8 xâ dat  chuAn nông thôn mói; bInh quân mi x dat 
17,25 tiêu clii, tang 9 tiêu chI/xâ so vâi näm 2015; 

- Huyn Dk R'1p: Co 8/10 xã dat  chun nông thôn mdi; bInh quân mi xâ 
dat 18,40 tiêu chI, tang 6 tiêu chI/xã so vói näm 2015; 

- Huyn Däk Glong: Co 1/7 xã dat  chun nông thôn mOi; bInh quân mi xã 
dat 11,7 1 tiêu chI, tang 4,14 tiêu chI/xã so vOi näm 2015; 

- Huyn Krông No: Co 2/11 xâ dat  chuân nông thôn mâi; bmnh quân mi xã 
dat 14,64 tiêu chi, tang 6,64 tiêu chI/xâ so vâi näm 2015; 

- Huyn Tuy Dtrc: Chixa có xâ dat  chun nông thôn mói; bInh quân mi xâ dat 
11 tiêu chI, tang 2,67 tiêu chI/xã so vOi näm 2015; 

- Thành ph Gia Nghia: 100% s xã dâ dat  chun; dã thrçc Doãn thâm djnh 
Trung ixong to chirc thAm djnh; hin nay dã kh&c phiic tn tai, han ch và b sung, 
hoàn thin h so trInh B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Hi dng thm 
djnh Trung hong d xét, cong nhn thành ph hoàn thành nhim vi xây drng nOng 
thôn mói näm 2020. 

3.3. Dánh giá kIt qua th(rc hin tiêu chi' huyn nông thôn môi ('theo Quylt 
djnh s 558/QD-TTg, ngày 05/4/2016 cüa Thu 1w.rng ChInh phü) 

Trong giai doan  2016 — 2020, mâi có 2/8 huyn, thành ph ('huyn Dck R 'lap, 
thành ph Gia Nghia,) phn du dat  chun/hoàn thành nhim vi xây dimg nông 
thôn mói theo B tiêu clii huyn nông thôn mói tai  Quyt djnh s 558/QD-TTg 
ngày 05/4/2016 cüa Thu ttràng ChInh phü. Dn nay, kt qua thrc hin nhu sau: 

- Dói v6i Thành pho' Gia Nghta: Hin nay, các s, ngành lien quan và UBND 
thânh ph Gia NghTa cia khc phc, b sung và hoàn thin d.y dirh so d nghj 
xét, cOng nhn thành ph Gia NghTa hoàn thành nhim vi xây dirng nOng thôn mâi 
nàm 2020 theo nhux kin chi dao,  dánh giá cüa Doàn thâm djnh Trung hong. 
UBND tinh cia b sung, hoàn thin h so cp tinh, trInh Hi dng thm djnh Trung 
uong thm djnh, xét d nghj Thu tuâng ChInh phü cong nhn thành ph Gia Nghia 
hoàn thành nhim vii xây dmg nông thôn mói näm 2020. 

- Di vài huyn Dak R 'lâ'p: Den nay, trên dja bàn huyn dã có 8/10 xã dircrc 
cong nhn dat  chun nOng thôn mâi; d dat  theo quy djnh thI phái phn dâu di.ra 2 
xâ con lai ('Dãk Sin, Hung BInh,) dat chun nông thôn mOi. 

Dánh giá kt qua thirc hin 9 tiêu chI cüa cp huyn thI den thi diem hin tai 
huyn dã dat  7/9 tiêu clii cap huyn, cii th: Tiêu chI s I v Quy hoach, s 2 v giao 
thông, s 3 v thüy lyi, s 4 v din, s 6 v phát trin san xuãt, so 8 ye an ninh trt tr 
xä hi, s 9 v chi dao  xây drng nông thôn mdi. Con 'a 2 tiêu chI clang ph.n du dat 
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chun trong nm 2021 là tiêu chI s 5 v Y t - Van hóa - Giáo dijc và tiêu chI s 7 v 

Môi tnrông; hin nay dja phixcing dang phn du thrc hin. 

3.4. Dan/i giá kIt qua lhyc hin các mic tiêu câa Nghj quylt dã d ra 

- Di vi rniic tiêu có tir 18 xã trâ len dat  chun: Den nay, dà có 29/60 xã dat 

chun nông thôn mói, dat 161,1% so véci miic tiêu Nghj quyt d ra. VI 4y, dánh 

giá mi1c tiêu nay dat  vuVt so vâi chi tiêu Nghj quyêt dé ra. 

- V mi1c tiêu có tlr 01 huyn tth len dt chun: Dn nay, chija có ctn vi cp 

huyn duçcc cong nhn dat  chun nông thôn mri. Tuy nhiên. hin nay thành phô Gia 

NghTa dã có 100% s xã dat  chun nông thôn mâi và dã duqc Doàn thâm djnh 

Trung uong t chüc thm djnh d xét, cong nhn hoàn thành nhim vii xây d%rng 

nông thôn mói näm 2020. VI vy, dir kin dat  chi tiêu Nghj quyêt d ra 

- V mic tiêu không cOn xä dat  dui 10 tiêu chi: Dn nay tht ca các xà du dat 

tilr 10 tiêu chI tth len (thp nht có 7 xã dat  10 tiêu chi). VI v.y, dánh giá mvc  tiêu 

nay dat  so vâi chi tiêu Nghj quyt d ra. 

- V k& qua dat  các  mvc  tiêu giao cüa tmg tiêu chI: Hin nay, có 12/19 tiCu 

chI dat  vuot muc tiêu d ra; có 4/19 tiêu chI dat  muc tiêu và con 3/19 tiêu chI chua 

dat muc tiCu d ra, grn: tiêu chi s 8 v thông tin và truyn thông (mdi dat  44/60 

xa thong duoTig 73,33% so vOi muc  tiêu), tiêu chi so io ye thu nhp (mói dat  45/53 

xã thong duong 86,54% so vi mic tiêu), tiêu chi s 13 v t chirc san xut (mài 

dt 53/56 xã tixclng disang 96,36% so vó'i rnic tiêu). Các chi tiêu nay rnc dO chua 

dat so v0i mic tiêu d ra nhi.rng dn nay dä dat a mic t' 1 khá cao tir 73,33%, 
86,54%, 96,36%. L do 3 tiêu chI chua dt miic tiêu d ra là: 

+ Khi xây dirng Nghj quyt dang phân tIch dánh giá trên co s& Bô tiêu chI 

giai doan2oll-2015; 

+ Cu,i nàm 2016 thI Trung wing ban hành b tiêu chi mâi theo Quyêt djnh so 
1980/QD-TTg và IJBND tinh ban hành b tiêu chI mâi theo Quyt djnh so 
391/QD-UBND thI các tiêu chI s 8, 10, 13 có s hxcing chi tiêu nhiu hcyn, müc d 
yêu cAu dat  cao hon rAt nhiu so vai nhu dir kin ban hành Nghj quyt; 

+ Mt khác, trong giai don 20 16-2020 giá Ca nông san xuOng thAp, kéo dài 
nhiu nãm 1in và tinh hInh dch bnh ngi.thi, vt nuôi din bin phirc tap  nén dä 

ânh hithng tai thu nh.p cOa ngtthi dan a cac xâ. 

(Co phyc lyc kIt quO thc hin các myc tiêu kern theo) 

III. DANH GIA CHUNG 

1. Nhirng ket qua noi bit sau 05 nam trien khai thy'c hiçn Ngh quyet 

- Sau khi Nghj quyêt sO 03-NQ/TU thrgc ban hành, các cAp Ciy dãng, chInh 
quyen và các to chiirc chInh trj - xâ hi trén toàn tinh dâ vào cuc mt each quyet 
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1it, tIch circ; cá h thng chInh trj dã chü dng, sang to trong vic trin khai thrc 
hin Chwmg trInh; nhn thirc cCia toàn xä hi v vi trI, vai trô và tm quan tr9ng ye 
xãy dimg nông thôn mâi ngày thrçic nâng cao hm. 

- Ban can sir dãng UBND tinh lãnh dao  UBND tinh, Ban Chi do tinh ban 
hành day dü khung van ban pháp 1 dê chi do, htthng dan to chic triên khai thirc 
hin Cht.rung trInh. Các thành viên Ban Chi dao a các cap duqc phãn cong nhim 
vii ciii the gän vai vai trà trách nhim trong vic thirc hin các ni dung, nhim vi 
cüa Chirnng trInh. Cong tác tuyên truyên, 4n dng dt.rçc triên khai sâu rng, hiu 
qua, da so ngu&i dan trên toàn tinh Ung h, dOng lông và tIch c1rc tham gia trong 
vic thirc hin Chung trInh xây drng nông thôn mâi. Den nay, bô mt vüng nông 
thôn cüa các xâ dâ có nhiêu khâi sac; chat luçing cuc sOng cüa ngi.thi dan ngày 
càng duqc nâng cao; thu nhp binh quân dâu ngt.r&i toàn tinh dtt 49,65 triu 
dOng/ngthi/näm, tang 12,65 triu dông/nguôilnam so vâi nàm 2015; t' l h 
nghèo da chiêu chi con 6,98%, giàm 12,28% so vâi näm 2015 (Kêt qua tong diêu 
tra h5 nghèo theo Quyét djnh 59/2015/QD-TTg, ngày ]9/11/2015cia Thi tithng 
C'hInhphz thl h5 nghèo toàn tinh cuOi nãm 2015 chiêm tj' l 19,26%,). 

- Vn d thu gom, xr i rae thai dâ duqc các dja phiiang quan tam thirc hin; 
các mô hInh ye thu gom, xü !," rác thai xuât hin ngày càng nhiêu. Cânh quan mOi 
truang nông thôn ngày càng discic ngithi dan xây dirng sang - xanh - sach  - dçp, 
các tuyên di.r&ng trOng hoa, cay xanh xuât hin ngày càng nhiêu và dã trâ thành 
phong trào thi dua manh  me a các thôn, bon, buôn; tirng btxOc gop phãn xây dirng 
ducic các net dc trung riêng cüa tmg vüng mien và xây drng &rcic các Khu dan 
Cu nông thôn mâi kiéu mâu cüa dja phirang. 

- Kt qua thrc hin theo B tiêu chI nông thôn mOi ngày càng tang, hang nãm 
và giai doan 2016 - 2020 dêu dat  vi.rçlt các chi tiêu do ThU tuâng chInh phU, Tinh 
Uy, Hi dOng nhân dan tinh giao. Den cuOi näm 2020, toàn tinh dã Co 29/60 xä dat 
chuân nOng thOn mói, chiêm 48,3%, yuçit 61,1% so vai Nghj quyêt dê ra; bInh 
quân mi xä dat  15,78 tiêu chIlxã, tang 6,28 tiêu chI/xâ so vai nàm 2015. 

- Kt qua xây dirng nông thOn mâi hang näm du có si thay di tIch circ và 
duc ngu&i dan nhIn nhn, dánh giá tOt, cv the: Theo két qua diêu tra xã hi hçc 
cUa Ban Tuyên giáo tinh Dak Nông trong näm 2020 có tri 72,9% cong chUngdánh 
giá xãy drng nông thôn mâi tot han nãm 2019 và cao nhât trong 8 ni dung ye linh 
virc kinh tê; t l dárth giá bang näm 2019 là 20,5% vâ t l dánh giá kern han näm 
2019 chi có 2,2%. 

2. Nhü'ng ton ti, hn ché 

- Sau khi Js1ghj  quyt di.rçic ban hành thI Ban Chi dao,  Ban quãn 1 xây drng 
nông thOn mai ti cap huyn, cap xâ dã yào cuc d triên khai thtrc hin; tuy nhiên, 
tai mt sO dja phuang sir vào cuc chua thrc sr quyet lit, chLra ban hành day dU 
các van bàn htr&ng dn, chi dao  và phân cOng ci the cho các thành viên dé tO chirc 
triên khai thvc hin các ni dung cUa Nghj quyêt, cUa Chuang trInh xây dirng nOng 
thOn mai, vi the sr chuyên bien trong nhn thac và hành dng cUa các thành viên 
trong Ban Chi do, Ban quán l ti môt so xa cOn han  chê. Cong tác tuyên truyên, 
vn dng tuy dã duqc triên khai thvc hin thi.räng xuyên nhiing chtra có chiêu sâu. 
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VI vy tinh than tir giác, tIch circ tham gia dón gop cüa nguôi dan t?i  rnt so xã 
trong xây drng nông thôn mâi chua nhiu, nhât là mt so xã dc bitkhó k.hän 
dang duçic sr quan tam, ru tién du tu rt lan t1r ngân sách Nhà nuOc, van dang có 
tu nthng trông cha, ' 1i, thiéu di sir chü dng, phân dâu vucm len; dan den, kêt 
qua dit duçic a nhUng ni nay có sir chuyên biên chrn và có sir chênh lch ngày 
càng kcn dOi vôi các dja phiicing khác. 

- Vic huy dng ngun hrc cho Chucing trInh xây drng nông thôn mai gp 
nhiu khó khãn do ngân sách dâu t.r cüa nhã nithc cOn qua thâp so vai nhu câu, 
trong khi do von huy dng trong nhân dan gp khó khàn vi giã Ca nông san giàm 
sâu kéo dài, thiên tai, djch bnh,... 

- Các cong trInh cci sâ ha tng tüng buOc duc du tu xây dirng kiên cô, dông 
b, co bàn dáp ang phic vii cho phát triên kinh té - xã hi trên cüa các dja phuong. 
Tuy nhiên, tai  mt sO xã các cOng trinh: truang h9c, nba van hóa thôn, bon, chci 
nông thôn, tram y tê,... chtra duçc chinh trang g9n gang, sach, dçp và thiêu các 
trang thiêt bj dê phic vi sinh hoat, nhu câu cüa ngithi dan. 

- NhIn chung, các dja phucrng buOc dâu dã quan tam dn cong tác giü gin v 
sinh và xây drng cânh quan môi trumg nông thOn. Tuy nhiên, cânh quan rnôi 
tnrang t?i  mt sO tuyên dthng, nhà van hóa thOn, khu vrc cOng cong,...  cüa mt 
so xã chua ducic thu gom rae thai, chinh trang sch dçp; nhiêu tuyên thrOng chua 
có din chiêu sang; v sinh ho gia dInh t?i  mt so dja phuGng chua dixgc xây dirng 
chinh trang, dpn dçp khuOn viên gia dInh;..., hlnh thânh duçic các khu dan cu sang, 
xanh, sch, dçp tiêu biêu. 

- Mc dü hin nay toàn tinh dä có 29/60 xã duc cOng nhn dat  chun nOng 
thôn mOi; tuy nhiên, các xa mOi dt 0 mac tôi thiCu so vOl quy djnh cüa B tiêu chI 
nén chua thirc sir ben vng, dê biên dng, mt so xà sau khi duccc cong nhn nông 
thOn mOi thI phong trào xây d?ng  nOng thOn mOi có dâu hiu chtrng Lai. 

Trén day là Báo cáo tng kt 5 näm thrc hin Nghj quyt so 03-NQ/TU ngày 
05/5/20 16 cüa Tinh Oy ye xây drng nOng thOn m0i giai don 2016 - 2020 trén dja 
bàn tinh. 

Ncii nhân:  
- Ban BI this TW Dãng, 
- Can ban dáng Trung 1.rang, (b/c) 
- Van phong Trung wmg Dãng, 
- Ban can sij clang B NOng nghip vâ PINT, 
- Các vi cia phuung, co quan thi.thng trirc 
ti TP. Dà Nang và TP. Ho ChI Minh, 
- Thisäng trrc Tinh üy, 
- Các ban clang, ban can sir clang, clang doàn, 
clang üy trirc thuc Tinh Uy 
- Mt trân to quôc 'v' các to chirc 
chirth trj - xã hi cap tinh 
- Các sO, ban, ngánh, doàn the cap tinh, 
- Các huyên üy, thành üy, clang Uy tr?c  thuc, 
- Lisu Van phOng Tinh Uy (TH, Ngh). 



KET QUA DAT DUOC SAU 05 NAM 
yE XAY DUNG  N 

(Kern theo Báo cáo sáA'f2-  -BC/T  

I QUYET sO 03-NQ/TU CUA TNH UY 
IAI DON 20 16-2020 

am 2021 ca Ban Thu'àng vy Tinh zy,) 

TT Ni dung mytiêu 

Ktquã 
dt dtrçrc 
den nam 

2015 (bao 
górn xâ 
Quáng 
Thành) 

Kt qua dit 
dtroc sau 05 

nãm thiyc hin 
Ngh quyêt 

tInh den tháng 
4/2021 (khóng 

bao gm xd 
Quáng Thành) 

Tylç /oketqua 
datd.ro'csau05 
nãm thiyc hin so 
vOi myc tiêu Ngh 
quyêt (khóng bao 

gain xii Quáng 
Thành) 

Dánh giá 
dt/không dat m11c 

tiêu 

Muc tiêu 
Ngh quyt d 

ra dn nãm 
2020 (bao 

górn xa 
Quáng 
Thành) 

)ANH GIA THEO MUC TIEU CHUNG 

1 S xâ dit chun nông thôn mói 

2 So huyn dt chun nông thôn mOi 

29 

0 

161,11 

0 

Bat vuol 

Hin nay TP.Gia 
Nghia dang trong 

qua trInh thm djnh, 
xét, cong nhn, dir 

kin duoc cong 
nhân hoàn thành 

nhim vii xây dirng 
NTM trong qu 

111/2021. Dat 

0 100,0 Dat So xã dat dixói 10 tiêu chI 34 



TT Ni dung myc tiêu 

Kt qua 
dt durqc 
den nãm 

2015 (bao 
gómxâ 
Quáng 
Thành) 

(rvyuc tiêu 
Wgh quyt d 

ra den nam 
2020 ('bäo 
gomxa 
Quáng 
Thânh) 

Kt qua dt 
duçrc sau 05 

näm thu'c hin 
Ngh quyt 

tInh dIn tháng 
4/2021 (khóng 
bao gm 

Quáng Thành) 

T I % kt qua 
dat duroc sau 05 
nam thirc hin so 
vói myc tiêu Ngh 
quyt (khóng bao 

2 
gom xa Quáng 

Thàhh) 

Dánh giá 
dt/không dt myc 

tiêu 

II. DANH GIA THEO MUC TIEU CU THE CUA TNG TIEU CHI 

1 SE xã dat tiéu clii so 1 ye quy ho?ch 61 61 60 100,00 Dat 

2 So xã dt tiêu chI so 2 ye giao thông 7 20 41 2 15,79 Dat vuot 

3 So Xä dt tiêu chI sO 3 ye thüy lqi 32 45 44 100,00 Dat 

4 S xã dat tiêu chI so 4 ye din 28 48 52 110,64 Dat vuot 

5 S xã dt tiêu chi so s ye truäng h9c 14 22 40 190,48 Dat vuot 

6 
S xã dat tiêu chI s 6 ye co so vat chat 
vãnhóa 

6 18 46 270,59 Dat vuol 

So xã dat tiêu chI s 7 v co sO h? tang 
thuong rnai  nông thôn 

14 28 55 203,70 Dtvucit 

8 
S xã dat  tiéu chi s 8 v thông tin va 
truyên thông 

47 61 44 73,33 Không dat 

9 SO xâ dat tiêu chI s 9 ye nhà 0 dan cu 11 20 41 215,79 Dat vuot 

10 S xa dt tiêu chI s 10 v thu nhp 35 53 45 86,54 Không dat 



TT Ni dung myc tiêu 

Két qua 
dt du'qc 
den nam 

2015 (bao 
gómxâ 
Quáng 
Thành) 

Myc tiêu 
Ngh quyt d 

ra den nam 
2020 (bao 
gómxa 
Quáng 
Thành) 

Két qua dit 
dtrqc sau 05 

nàm thyc hiên 
Ngh quyt 

tInh dIn tháng 
4/2021 khóng 

baa gmxã 
Quáng Thành) 

TI% ktquã 
dat du'oc sau 05 
nãm thirc hin so 
vó'i myc tiêu Ngh 
quyt (khóng bao 

gom xa Quáng 
Thành) 

Dánh giá 
dt/không dit muc 

tiêu 

11 34 32 43 138,71 Datvurn 

12 
Sôxãdattiêuchisô12vê1aodngcó 
viêc lam 

60 61 60 100,00 Dat 

13 
S6xã dat  tiêu chI s 13 v t chirc san 
xuat 

38 56 53 96,36 Không dat 

14 
S x dat tiêu chI s 14 v giáo d1ic vã 
dâotao 

55 60 111,11 Dat vucit 

15 So xã dat tiêu chI so 15 ye y té 20 40 59 151,28 Dat vuclt 

16 So xâ dat  tiêu chI so 16 ye van hóa 30 42 54 13 1,71 Dat vucit 

17 
So xã dat  tiêu chI s 17 Ve môi trucing 
và an toãn thirc phm 

6 24 41 178,26 Dat vucit 

18 
S xã dat tiêu chI s 18 v h thng 
chInh trj và tip cn pháp 1ut 

25 37 36 100,00 Dat 

19 
S xã dat tiêu chI s 19 v quc phOng 
vâanniTh 

48 49 50 104,17 Dat vuçlt 
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