
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022  

của UBND tỉnh Đắk Nông và Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 

của Huyện ủy về thực hiện 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 Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Nghị 

quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của Huyện ủy Krông 

Nô thực hiện 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. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 772/QĐ-

UBND của UBND tỉnh và Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của 

Huyện ủy nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện. 

- Cụ thể hóa nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, địa phương có liên quan 

đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trong việc tổ  chức 

triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 và Chương 

trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022. 

 -Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan và 

UBND các xã trong việc thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện. 

2. Yêu cầu 

- Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải gắn với triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 

22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

16/12/2021 của Tỉnh ủy, Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2021 của 

UBND tỉnh, Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của Huyện ủy, Chỉ thị 

và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan; bổ sung, cập nhật kịp thời 
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những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao 

tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

- Xây dựng lộ trình các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai theo đúng các nội 

dung đã đề ra, bảo đảm việc thực hiện Quyết định, Chương trình có hiệu quả, 

chất lượng, đúng mục tiêu giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

- Bảo đảm sự phối hợp thống nhất, thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa 

phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã trong việc triển khai thực hiện. 

II. MỤC TIÊU 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt và vượt 

các mục tiêu mà Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2021 của UBND 

tỉnh, Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của Huyện ủy đã đề ra, cụ thể: 

- Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt mới thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, lũy kế 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó  

+ Năm 2022 phấn đấu đạt xã Nam Nung, Nâm N’Đir, Nam Xuân. 

+ Năm 2023 phấn đấu đạt xã Tân Thành, Quảng Phú 

+ Năm 2024 phấn đấu đạt xã Đức Xuyên 

+ Năm 2025 phấn đấu đạt xã Buôn Choah, Đắk Nang 

- Phấn đấu 01 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025  

- Phấn đấu thị trấn Đắk Mâm đạt chuẩn đô thị văn minh. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn vốn ngân sách 

cấp tỉnh phân bổ trực tiếp hàng năm cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương bố trí cho 

Chương trình; nguồn vốn lồng ghép từ 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 và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, 

dự án khác; khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, phù 

hợp với quy định của pháp luật.  

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, 

UBND các xã và các đơn có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch để thực 

hiện và bảo vệ kinh phí thực hiện trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân 

sách.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 

25/4/2021 của UBND tỉnh, Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 của 

Huyện ủy và Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể đã được phân 

công. 

- Tập trung hướng dẫn các xã thực hiện hiệu quả các Bộ tiêu chí nông 

thôn mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh ban hành 

Bộ tiêu chí riêng của tỉnh; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả, có chất lượng 

các Bộ tiêu chí: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 

mới kiểu mẫu; thôn, bon nông thôn mới; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 

vườn mẫu, rẫy mẫu. 

- Tham mưu cho  Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 huyện xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện, nhằm đạt và vượt các mục tiêu mà Chương trình số 15-CTr/HU 

đã đề ra. 

- Định kỳ tham mưu UBND huyện tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết 

đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

2. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn kinh 

phí hàng năm, giai đoạn để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo đúng quy 

định hiện hành. 

3. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện 

 - Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực triển 

khai thực hiện kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua Văn phòng điều phối huyện) 

để biết, chỉ đạo. 

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể chính trị tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Krông Nô 

chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tổ chức đánh giá sự hài lòng 

của người dân trong việc xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh và Chương trình số 15-CTr/HU ngày 10/6/2022 

của Huyện ủy. Yêu cầu phòng, ban, đơn vị và UBND các xã tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các nội dung Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kịp đề xuất 

với TT.UBND huyện, Ban chỉ đạo các chương trình MTQG để giải quyết. 
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PHỤ LỤC 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 772/QĐ-UBND NGÀY 25/4/2022 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỐ 15-CTr/HU NGÀY 10/6/2022 CỦA HUYỆN ỦY VỀ THỰC HIỆN 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 

 

STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

      Nhóm nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế-xã hội gắn với quá trình đô thị 

hóa (gồm 7 nhiệm vụ). 

 

1 

Rà soát đánh giá lại các tiêu chí theo Bộ tiêu 

chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, 

nâng thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 
Văn phòng điều phối 

Các phòng ban, đơn vị, 

UBND các xã 
Quý II Công văn Đã triển khai 

2 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 772/QĐ-TTg và Chương trình 

số 15-CTr/HU về chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Văn phòng điều phối 
Các phòng ban, đơn vị, 

UBND các xã 
Qúy II Kế hoạch  

3 

Kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình 

MTQG cấp huyện, cấp xã, kiện toàn văn 

phòng điều phối cấp huyện 
Phòng Nội vụ 

Các phòng ban, đơn vị, 

UBND các xã 
Qúy I Quyết định Đã thực hiện 
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STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

4 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện giai đoạn 2021-2025 

Phòng Tài chính-

Kế hoạch 

- Các phòng ban, 

đơn vị, UBMTTQ, 

các đoàn thể. 

- Văn phòng điều 

phối NTM huyện 

Quý II, năm 

2022 

Quyết định của 

Ban Chỉ đạo 

huyện 

 

5 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban quản lý, ban 

phát triển thôn 
UBND cấp xã 

- Phòng, Ban, đơn vị 

- Văn phòng điều 

phối NTM. 

 

Quý II, năm 

2022 

Quyết định của 

UBND xã 

- Theo hướng 

dẫn của Phòng 

Nội vụ 

- Tình hình thực 

tế địa phương 

6 

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện 

Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới huyện. 

- Các phòng ban, 

đơn vị, UBMTTQ, 

các đoàn thể. 

- Văn phòng điều 

phối NTM huyện 

 

Hàng năm và 

giai đoạn 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả. 

 

7 

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội trong công tác xây dựng nông thôn 

mới. Nâng cao chất lượng lấy ý kiến hài 

lòng của người dân đối với việc công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

UBMTTQ Việt Nam 

huyện; Các tổ chức 

chính trị-xã hội 

Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới 

huyện và phòng ban, 

đơn vị, UBND các 

xã 

Hàng năm 

Kế hoạch giám 

sát; Hướng dẫn 

thực hiện lấy ý 

kiến của nhân dân 

dân. 

 

Nhóm nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch; phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản đồng bộ 

(gồm 12 nhiệm vụ) 
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STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

1 

Hướng dẫn rà soát, lập, điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch 

chi tiết và quy định quản lý xây dựng theo 

đồ án quy hoạch phù hợp với định hướng 

phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với 

quá trình đô thị hóa. 

Phòng Kinh tế-Hạ 

tầng 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Năm 2022 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả; 

Quyết định; Quy 

hoạch 

 

2 

Lập Đề án xây dựng nông thôn mới huyện 

Krông Nô, giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030 

Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới huyện 

- Các phòng ban, 

đơn vị, UBMTTQ, 

các đoàn thể 

- UBND các xã 

Năm 2022 

Quyết định của 

UBND huyện; Đề 

án 

 

3 

Thực hiện hoàn thiện và nâng cao hệ thống 

hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, địa bàn 

thôn, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên 

thôn 

Phòng Kinh tế-Hạ 

tầng 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hằng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

4 

Thực hiện cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới 

điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, 

ổn định và đảm bảo mỹ quan 

Điện lực 

Phòng Kinh tế-Hạ 

tầng và UBND các 

các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

5 

Thực hiện xây dựng, hoàn chỉnh các công 

trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho 

các trường mầm non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, đảm bảo đạt chuẩn 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 



8 
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6 

Thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

cơ sở vật chất trung tâm văn hóa-thế thao 

huyện, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; tu 

bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát 

triển du lịch nông thôn  

Phòng văn hóa-thông 

tin 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

7 

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn đáp ứng nhu cầu mua 

sắm, cung ứng của người tiêu dùng 

Phòng Kinh tế-hạ 

tầng 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

8 

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông 

nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương.  

 

Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

9 

Thực hiện phát triển liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị, quảng bá, xúc tiến thương mại 

để nâng cao giá trị sản phẩm. 

Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

10 

Thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng 

cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trạm y tế. 

 

Phòng y tế 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 



9 
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11 

Phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ 

thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên 

phát triển nâng cấp các đài truyền thanh xã; 

phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch 

vụ bưu chính. 

 

Trung tâm văn hóa 

thể thao và truyền 

thông 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

12 

Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt 

chuẩn theo quy định. 

 

Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

Nhóm nhiệm vụ: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng Giáo 

dục, Y tế, Văn hóa, bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn (gồm 16 nhiệm vụ) 

1 

Tiếp tục 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, tăng khả năng cạnh tranh và 

hướng tới xuất khẩu.  

 

Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

- Các hợp tác xã 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

2 

Nâng cao hiệu quả kết nối, xúc tiến tiêu thụ 

nông sản đã được cấp giấy chứng nhận 

OCOP, các sản phẩm tiềm năng. 

 

Phòng Văn hóa –

Thông tin 

- Phòng NN&PTNT; 

các phòng ban, đơn 

vị có liên quan; chi 

nhánh Viettel Krông 

Nô; bưu điện huyện 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 



10 
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3 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 

khoa học công nghệ hằng năm phục vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

 

Phòng Kinh tế-hạ 

tầng 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

4 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 

Phòng Lao động 

thương binh và xã hội 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

5 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2025. 

 

Phòng dân tộc 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

6 

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất 

lượng nhà ở dân cư. 

 

- Phòng Lao động 

thương binh và xã 

hội. 

- Phòng Kinh tế-hạ 

tầng 

- UBMTTQ, đoàn 

thể; Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

7 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển 

giáo dục trong đó, chú trọng duy trì, nâng 

cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, 

phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở.  

 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

- Các trường học 

trên địa bàn huyện 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 
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8 

Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng 

lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khoẻ 

toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và 

khám chữa bệnh bằng sổ điện tử; đảm bảo 

hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm, 

truyền nhiễm; cải thiện sức khoẻ, dinh 

dưỡng của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

 

Phòng y tế 

- Bảo hiểm xã hội 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

9 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng 

cường nâng cao chất lượng hoạt động văn 

hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải 

trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân. Phát 

động các phong trào thể dục thể thao, rèn 

luyện sức khoẻ, văn hóa, văn nghệ quần 

chúng phù hợp với từng đối tượng, từng địa 

phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt 

động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. 

 

Phòng văn hóa-thông 

tin 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

10 

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 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 



12 
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tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh bị ô nhiễm… 

11 

Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo 

theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô 

hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh. 

 

Phòng Tài nguyên và 

môi trường 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

12 

Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất 

thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn 

nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng, chất thải nhựa...) xây dựng cộng đồng 

dân cư không rác thải nhựa. 

 

Phòng Tài nguyên và 

môi trường 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

13 

Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện chất lượng môi trường tại những khu 

vực tập trung nhiều nguồn thải, các cơ sở 

sản xuất, khu vực chăn nuôi tập trung; sử 

dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài 

nguyên. 

 

Phòng Tài nguyên và 

môi trường 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

14 

Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan 

môi trường; xây dựng nghĩa trang phù hợp 

với các quy định và theo quy hoạch. 

 

Phòng Tài nguyên-

Môi trường 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 



13 
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15 

Tăng cường nhân rộng mô hình trồng hoa, 

cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án 

trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 

2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát 

triển các mô hình thôn, xóm sáng-xanh-

sạch- đẹp- an toàn; khu dân cư kiểu mẫu. 

 

Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Phòng Tài nguyên 

và môi trường; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

16 

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại 

các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại 

các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; 

cải thiện vệ sinh hộ gia đình. 

 

- Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

- Phòng y tế 

-Phòng kinh tế-hạ 

tầng 

- Phòng Tài nguyên 

và môi trường; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

Nhóm nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 

trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; bảo đảm và tăng 

cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân (gồm 8 nhiệm vụ) 

1 

Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 

văn minh”; nâng cao hiệu quả thực hiện 

công tác giám sát và phản biện xã hội trong 

xây dựng NTM; tăng cường vận động, phát 

huy vai trò làm chủ của người dân trong xây 

dựng NTM; nâng cao hiệu quả việc lấy ý 

Uỷ ban MTTQVN 

huyện 

- Các tổ chức đoàn 

thể; Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 
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kiến sự hài lòng của người dân về kết quả 

xây dựng NTM. 

2 

Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân 

thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 

vững” 

Hội nông dân huyện 

- Các tổ chức đoàn 

thể; Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

3 

Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” 

 

Hội LHPN huyện 

- Các tổ chức đoàn 

thể; Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

4 

Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 

hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch”. 

 

Hội LHPN huyện 

- UBMTTQ, các tổ 

chức đoàn thể; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

5 

Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh 

niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả 

Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham 

gia xây dựng NTM 

Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh 

huyện 

- Các tổ chức đoàn 

thể; Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 
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STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

6 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thực hiện các dịch vụ hành chính công 

nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng minh bạch, công 

khai và hiệu quả; bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho 

cán bộ cấp xã. 

 

Phòng Văn hóa-

Thông tin 

- Phòng Nội vụ; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

7 

Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải 

quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông 

thôn; nâng cao nhận thức, thông tin về trợ 

giúp pháp lý. 

 

Phòng Tư pháp 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

8 

Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em 

và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương 

trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống 

xã hội. 

 

Phòng Lao động 

thương binh và xã hội 

- Hội LHPN; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

Nhóm nhiệm vụ: Giữ vững Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn (gồm 2 nhiệm vụ) 



16 

 

 

 

STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

1 

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật 

tự ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, 

phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ 

tiềm ẩn về an ninh, trật tự an toàn xã hội, 

những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ 

đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở; 

đồng thời phải sẵn sàng các phương án để 

đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình 

huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 

chỗ”, hạn chế để hình thành các điểm nóng 

phức tạp về an ninh, trật tự...; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân 

rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 

hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa 

giải...; triển khai hiệu quả Chương trình 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu 

chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

 

Công an huyện 

- UBMTTQ, các tổ 

chức đoàn thể; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

2 

Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, 

rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, 

quốc phòng được giao; góp phần xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây 

dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn 

diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, 

Ban chỉ huy Quân sự 

huyện 

- UBMTTQ, các tổ 

chức đoàn thể; Các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 
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STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM ĐẦU 

RA 
GHI CHÚ 

quốc phòng trong xây dựng NTM. 

Các nhiệm vụ khác (gồm 4 nhiệm vụ) 

1 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình 

Văn phòng điều phối 

nông thôn mới 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

2 

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận 

thức, chuyển đổi tư duy cho cán bộ làm 

công tác xây dựng nông thôn mới và người 

dân về xây dựng nông thôn mới 

Văn phòng điều phối 

nông thôn mới 

- Phòng nội vụ; các 

phòng ban, đơn vị có 

liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

3 

Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi 

đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện; 

 

Phòng nội vụ (Hội 

đồng thi đua khen 

thưởng huyện) 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả 

 

4 

Thẩm tra, xét, đề nghị công nhận các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới theo từng cấp độ 

(Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, 

Nông thôn mới kiểu mẫu) 

Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới  

- BCĐ các chương 

trình MTQG giai 

đoạn 2021-2025; 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên quan. 

-  UBND các xã 

Hàng năm 

Văn bản hướng 

dẫn, Kế hoạch 

triển khai, Báo 

cáo kết quả, Tờ 

trình đề nghị 
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