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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022 

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ  Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã  nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông 

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện 

về việc thông qua kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - 

An ninh huyện Krông Nô năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND 

huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc 

phòng - An ninh/ huyện Krông Nô năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 

năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung toàn huyện năm 2022 

- Phấn đấu hoàn thành tổng cộng thêm 21 tiêu chí;  

- Các xã phấn đấu tăng từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên; 3 xã về đích nông thôn 

mới năm 2022: Nâm Nung phấn đấu đạt 5 tiêu chí, xã Nâm N’Đir 4 tiêu chí, Nam 

Xuân 02 tiêu chí. 

- Số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,9 tiêu chí/xã trở lên (03 xã đạt 

19 tiêu chí, 02 xã đạt 18 tiêu chí, 01 xã đạt 17 tiêu chí, 02 xã đạt 16 tiêu chí). 

2. Mục tiêu cụ thể cho từng xã 

2.1. Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới 
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- Xã Nâm Nung: 05 tiêu chí (Trường học; Nhà ở dân cư; Văn hóa; Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh). 

- Xã Nâm N’Đir: 04 tiêu chí (Trường học; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh). 

- Xã Nam Xuân: 02 tiêu chí (Nhà ở dân cư; Hệ thống chính trị và tiếp cận 

pháp luật). 

- Xã Đức Xuyên: 03 tiêu chí (Y tế; Văn Hóa; Hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật). 

- Xã Đắk Nang: 03 tiêu chí (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn; Môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật). 

- Xã Quảng Phú: 02 tiêu chí (Trường học; Môi trường và ATTP). 

- Xã Tân Thành: 01 tiêu chí (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

- Xã Buôn Choah: 01 tiêu chí (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

Ngoài các tiêu chí trên các xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo 

tiêu chí của Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng chính phủ 

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã  nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

2.2. Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

Các xã Nam Đà, Đắk Sôr, Đắk Drô tiếp tục duy trì và thực hiện các tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ  Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã  nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung 

1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; thành lập tổ giúp việc về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cấp huyện, phân công nhiệm vụ của các 

thành viên liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, lĩnh vực do các cơ quan, 

đơn vị quản lý; xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, 

tổ chức và người dân trong xây dựng nông thôn mới; kiện toàn lại Ban chỉ đạo, 

ban quản lý các xã. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là 

vai trò của người đứng đầu. 

1.2. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách, mục tiêu, nội dung 

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổ chức xây dựng 

kế hoạch và thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Krông Nô chung sức xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, vận động 

phải thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thiết thực để người 

dân dễ hiểu và tích cực tham gia hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện  của người 

dân. 

1.3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn 

mới của huyện, của xã để phù hợp với tình hình thực hiện trong giai đoạn 2021-

2025. Tiến hành lập quy hoạch  và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho các xã 

nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí về quy hoạch cũng như thuận tiện trong quá 

trình tổ chức thực hiện Đề án nông thôn mới của xã. Trong đó chú ý vấn đề xây 

dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.4. Tập trung chỉ đạo hình thành các tổ chức sản xuất (Hợp tác xã, tổ hợp 

tác) để hình thành các mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho người dân nông thôn; huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn 

vốn từ các Chương trình, các dự án đang thực hiện trên địa bàn để thực hiện các 

nội dung, mục tiêu chung của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, 

các xã chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tuyên 

truyền rộng rãi và có các biện pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi của nhà nước. 

1.5. Tiếp tục đầu tư, duy tu, bảo dưỡng nâng cao chất lượng hệ thống hạ 

tầng phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện; phát huy vai trò chủ thể 

của người dân, tự quyết định, tự thực hiện, tự giám sát đối với các công trình, dự 

án có kỹ thuật đơn giản, đã có thiết kế mẫu. 

1.6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; tập 

trung phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quảng bá, xúc tiến thương 

mại để nâng cao giá trị sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao chất lượng gắn với xây dựng thương 

hiệu sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới xuất khẩu. Chú trọng 

khâu truyền thông về sản phẩm OCOP để người tiêu dùng biết, hiểu đúng và tin 

cậy về sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm 

chủ lực xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap. 

Bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống. 

1.7. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Tập trung nguồn lực ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo đăng ký 

thoát nghèo trong năm 2022, hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững; 

Phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; có sự tham gia vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ 

thống chính trị từ huyện đến cơ sở; khơi dậy, khuyến khích sự tích cực, chủ 

động của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tham gia học nghề, tổ chức sản 

xuất, đăng ký thoát nghèo bền vững. - 

1.8. Duy trì, nâng cao phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao 

kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ 
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sở. Tập trung phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho 

người dân nông thôn; tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn 

đấu đến hết năm 2022 tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% 

trở lên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở; quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí để đáp ứng nhu cầu vui 

chơi, giải trí nâng cao sức khỏe cho người dân.  

1.9. Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực 

phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự ý thức 

thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình theo quy định; cải tạo, chỉnh 

trang khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp ở khu dân cư, khu 

nhà ở hộ gia đình; kịp thời xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh bị ô nhiễm…Tiếp tục duy trì các phong trào nói 

không với rác thải nhựa. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận 

động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ 

phát động; Huy động toàn dân triển khai thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây 

xanh do Thủ tường Chính phủ phát động. 

1.10. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã 

nhằm đạt chuẩn theo quy định. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng 

nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển các thôn,buôn, bon.  

1.11. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông 

thôn mới; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới.  

2.1. Rà soát lại 19 tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 

giai đoạn 2021-2026 đã được phê duyệt, từ đó xây dựng kế hoạch, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới. 

2.2. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; huy 

động sự vào cuộc tích cực từ các tổ chức đoàn thể, xã hội, nhất là các doanh 

nghiệp, người dân trên địa bàn xã để giữ vững kết quả đã đạt và đầu tư xây 

dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí; đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí có 

tính động như: Quốc phòng - An ninh, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 

Văn hóa, Y tế, Môi trường… 

2.3. Các phòng, ban ngành của huyện có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ các 

xã đạt chuẩn nông thôn mới để giữ vững danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn 

mới”, tiến tới phấn đất đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” đến “xã nông 

thôn mới kiểu mẫu”. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp đối với các xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí 

vào cuối năm 2022 (Nâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân). 
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3.1. Khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt chính xác các tiêu 

chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại Quyết định số 318/QĐ-

TTg ngày 8/3/2021 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, 

ngành, của UBND tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt. 

3.2. Đối với các tiêu chí đăng ký năm 2022 tập trung các nguồn lực, 

nhiệm vụ, giải pháp, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để được 

hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành 

ở xã để triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra. 

3.3. Chủ động liên hệ với các phòng ban phụ trách các tiêu chí để bổ sung 

các tài liệu, hồ sơ minh chứng liên quan đến 19 tiêu chí. 

3.4. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự 

vào cuộc tích cực từ các tổ chức đoàn thể, xã hội, nhất là người dân trên địa bàn 

xã trong việc thực hiện các nội dung, tiêu chí về nông thôn mới. Phân công cụ 

thể cho các tổ chức, đoàn thể và các đảng viên trên địa bàn xã trong việc thực 

hiện các nội dung, công việc về xây dựng nông thôn mới. 

3.5. Các cơ quan cấp huyện ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực để bố trí, hỗ 

trợ cho các xã trong việc xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí còn lại; thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, giám sát để giúp các xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. Các xã phấn đấu đạt chuẩn phải tận dụng tối đa và bố 

trí các nguồn lực được phân bổ, hỗ trợ phù hợp, đúng với các nội dung, mục 

đích để đạt được mục tiêu đề ra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, các Phòng, Ban, ngành có liên 

quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 gắn với các Chương trình, kế hoạch công tác 

năm của cơ quan, đơn vị.  

2. Tổ công tác về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

phân công nhiệm vụ cho thanh viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã được 

phân công phụ trách giúp đỡ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới. Kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia chỉ đạo xử lý. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng nông thôn mới huyện tham mưu cho 

UBND huyện phân bổ nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình. Bố trí 

ngân sách huyện để thực hiện Chương trình nhằm đạt các mục tiêu đề ra; Chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, hướng dẫn lập kế 

hoạch đầu tư hàng năm và trung hạn. 

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tham gia giám sát việc 

thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và tổ 

chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc xét, công nhận xã đạt chuẩn 



6 

 

nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tích cực tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động về Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua tổ chức 

Mặt trận các cấp. 

5. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã căn cứ kế 

hoạch này điều chỉnh kế hoạch đã được phê duyệt cho phu hợp để tổ chức triển 

khai thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. 

6. Giao Văn phòng nông thôn mới huyện đôn đốc UBND các xã và các 

Phòng, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Tổ chức kiểm 

tra, giám sát, hướng dẫn các xã trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí, các 

nội dung của Chương trình. Đề xuất kịp thời cho Ban Chỉ đạo và UBND huyện 

chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc có liên quan trong quá trình tổ chưc thực 

hiện.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô, yêu cầu các 

Phòng, Ban, ngành; UBND các xã và các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ các chương trình MTQG tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                                                    

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các thành viên tổ NTM huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Phòng, Ban, ngành; đoàn thể; 

- UBND các xã; 

- Văn phòng NTM huyện; 

- LĐ VP HĐND- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Danh 
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