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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới đến tháng 10/2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện. 
 

Thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc đánh giá tiến độ 

triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2022. Văn phòng điều phối xây 

dựng Nông thôn mới báo cáo tiến độ kết quả triển khai thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng NTM như sau: 

I. Công tác tham mưu triên khai chỉ đạo thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 

1. Quá trình triên khai thực hiện các mục tiêu, các dự án thành phần, các 

công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của các bộ, 

ngành Trung của tỉnh. Văn phòng Nông thôn mới đã tham mưu UBND huyện 

Krông Nô đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 

2021-2025 huyện Krông Nô; phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch, các cơ 

quan chuyên môn và UBND các xã triển khai tham mưu phân bổ vốn chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.  

Tham mưu ban hành Công văn số 1091/UBND-NN ngày 7/6/2022 về việc 

đôn đốc thực hiện đề xuất nhu cầu thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Công văn số 1226/UBND-VP ngày 

24/6/2022 về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông 

báo số 681/TB-VPUBND ngày 21/6/2022; Công văn số 1449/UBND-VP ngày 

26/7/2022 về việc tham mưu triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/7/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1671/UBND-VPĐP ngày 

25/8/2022 về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, tỷ lệ vốn đầu tư 

thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

2184/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND huyện Krông Nô về việc giao mục 

tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND huyện 



2 

 

Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư thực hiện 3 

chương trình năm 2022; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của 

UBND huyện Krông Nô điều chỉnh khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 2184/QĐ-

UBND ngày 02/8/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư 

thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2352/QĐ-

UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Krông Nô điều chỉnh khoản II, Điều 

1 tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư thực hiện 3 chương trình năm 2022; 

2. Thuận lợi, khó khăn 

- Thuận lợi: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các bộ ngành từ Trung ương, 

đến tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn 

mới; công tác triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

đã được huyện bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên để triển khai cho 

các xã trên địa bàn huyện thực hiện. 

- Khó khăn: Trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện Chương trình 

còn gặp nhiều khó khăn  đó là  hệ thống cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện 

từ Trung ương đến tỉnh chưa đầy đủ đồng bộ; chưa có văn bản hướng dẫn rõ 

ràng về cơ cấu vốn theo Quyết định số 263/QĐ-TTg (tỷ lệ 1:1) dẫn tới khó khăn 

trong việc việc xác định cơ cấu vốn đối ứng theo tỷ lệ do đó một số xã chưa 

thống nhất trong việc phân bổ nguồn vốn đối ứng cấp xã; nguồn vốn sự nghiệp 

hỗ trợ các dự án theo Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện 

được do vẫn còn một số vướng mắc trong việc thực hiện dự án vì không hướng 

dẫn cụ thể. 

 II. Việc triển khai cụ thể chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM 

1. Ban hành các văn bản triển khai 

Căn cứ theo các nội dung, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, 

huyện đã tham mưu xây dựng, ban hành 31 văn bản chỉ đạo triển khai hướng 

dẫn, báo cáo  thực hiện chương trình trên địa bàn huyện, ngoài ra các phòng, ban 

đơn vị căn cứ theo văn bản hướng dẫn của các sở, ngành đã chủ động ban hành 

văn bản hướng dẫn chuyên ngành theo tiêu chí, lĩnh vực phụ trách đến nay đã có 

phòng NN&PTNT, phòng TM&MT, phòng VHTT, Chi cục thống kế khu vực 

CưJut-Krông Nô ban hành văn bản áp dụng hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí. 

2. Kế hoạch phân bổ vốn chương trình MTQG xây dựng NTM  
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- Giai đoạn 2021-2025 phân bổ vốn chương trình MTQG xây dựng NTM 

là: 127.889 triệu đồng bao gồm: Ngân sách trung ương 75.253 triệu đồng, ngân 

sách huyện 4.050 triệu đồng, ngân sách xã 48.586 triệu đồng. 

 - Năm 2022 là 37.626 triệu đồng bao gồm: Vốn đầu tư phát triển 33.684 

triệu đồng, vốn sự nghiệp 3.940 triệu đồng trong đó Ngân sách Trung ương 

16.842 triệu đồng, ngân sách địa phương đối ứng 16.842 triệu đồng (NS huyện 

2.880 triệu đồng, xã 13.962 triệu đồng). 

 Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao UBND các xã đã lập danh mục đầu tư 

với tổng số vốn như sau: 

 - Giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn để thực hiện là 156.043 triệu đồng; 

trong đó ngân sách trung ương 75.253 triệu đồng, ngân sách cấp huyện, xã đối 

ứng 48.873 triệu đồng (ngân sách cấp huyện 4.050 triệu đồng, ngân sách cấp xã 

44.823 triệu đồng), vốn huy động đóng góp từ người dân và các nguồn hợp pháp 

31.917 triệu đồng. 

 - Năm 2022: Kế hoạch vốn để thực hiện 40.842 triệu đồng, trong đó: Ngân 

sách trung ương 16.842 triệu đồng, ngân sách huyện, xã đối ứng 13.268 triệu 

đồng (ngân sách huyện 2.880 triệu đồng, ngân sách xã 10.388 triệu đồng), vốn 

huy động đóng góp từ người dân và các nguồn hợp pháp khác 10.732 triệu đồng. 

 Hiện nay các xã đã tổ chức họp HĐND xã để thông qua kế hoạch vốn giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022 nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện do đang 

chờ Quyết định phê duyệt danh mục công trình của UBND tỉnh. Sở NN&PTNT 

đã có Tờ trình số 173/TTr-SNN ngày 17/10/2022 trình UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục đầu tư. Tuy nhiên qua đánh giá chung đối với các danh mục dự án của 

huyện Krông Nô mà sở Nông nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt thì huyện 

Krông Nô kế hoạch vốn đối ứng chưa đáp ứng theo yêu cầu giao vốn đối ứng 

(tổng vốn giai đoạn còn thiếu 3.763 triệu đồng, năm 2022 còn thiếu 3.574 triệu 

đồng so với vốn được giao đối ứng). 

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 là 3.940 triệu đồng (ngân sách 

trung ương 1.970 triệu đồng) kết quả thực hiện như sau:  

+ Phòng NN&PTNT hiện tại mới có văn bản hướng dẫn thực hiện  nên 

chưa thực hiện giải ngân (0/920 triệu đồng); hiện đang triên khai.  

+ Trung tâm GDTX đã có kế hoạch mở 05 lớp đào tạo nghề kinh phí thực 

hiện 500/1.300 triệu đồng và đang tiếp tục thực hiện chiêu sinh;  

+ Phòng VHTT đã lập dự toán mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho nhà văn 

hóa thôn, bon chưa thực hiện giải ngân (0/400 triệu đồng) hiện tại phòng đã lập 

dự toán mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho nhà văn hóa thôn, bon;  

+ Trung tâm VHTT đã lập hồ sơ xây dựng đài truyền thanh xã Quảng Phú 

trình tỉnh phê duyệt nên chưa thực hiện giải ngân (0/600 triệu đồng). 

+ Phòng GDĐT: Đã triển khai thực hiện công tác giáo dục phổ cập tại các 

trường, về tiến độ giải ngân sau khi kết thúc kỳ học mới thực hiện giải ngân 

nguồn vốn (0/170 triệu đồng). 
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III. Khó khăn, vướng mắc 

- Đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt danh mục đầu tư do đó việc lập hồ 

sơ triển khai thi công sẽ không kịp tiến độ để giải ngân vốn trong năm 2022. 

Việc đối ứng ngân sách xã và nguồn huy động đóng góp của người gặp nhiều 

khó khăn do tỷ lệ đóng góp theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quá cao. 

- Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình mỗi xã một 

sản phẩm một số nội dung và mức chi tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC khó áp 

dụng để thực hiện. Đa số các xã chưa xây dựng được các sản phẩm để tham gia 

đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 ( hiện mới có 02 sản phẩm hoàn 

tất hồ sơ gửi tỉnh). 

- Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa thực hiện lập hồ sơ dự 

án lý do: Tại Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT “….giao cho UBND tỉnh quy 

định về định mức kinh tế, kỹ thuật”; ngày 30/9/2022 sở NN&PTNT ban hành 

công văn số 2397/SNN-PTNT trong đó hướng dẫn nội dung hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng chờ 

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể cho 01 dự án mới có cơ sở để triển khai 

thực hiện. Tuy nhiên ngày 24/10/2022 sở NN&PTNT tiếp tục ban hành công văn 

số 2647/SNN-PTNT hướng dẫn không quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể cho 

đối tượng mà cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho từng dự án, do đó dẫn 

đến việc khó khăn trong tổ chức thực hiện đặc biệt là các xã. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

- Theo đề nghị của Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

tại Tờ trình số 173/TTr-SNN ngày 17/10/2022 thì có khả năng UBND tỉnh chỉ 

phê duyệt danh mục mà không phê duyệt chi tiết đầu tư mà giao cho Chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt chi tiết. Do đó nếu trường hợp UBND tỉnh chỉ phê duyệt 

danh mục thì đề nghị UBND huyện tổ chức họp các xã để thống nhất lại về tỷ lệ 

đối ứng còn thiếu so với kế hoạch vốn giao. 

- Đối với 2 công trình nhà văn hóa xã do phòng Dân tộc và phòng Văn 

hóa thông tin làm chủ đầu tư đề nghị khái toán về nguồn huy động đóng góp của 

nhân dân theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND. 

- Đối với kế hoạch vốn 2023: Theo dự kiến của Sở nông nghiệp tại Công 

văn 2554/SNN-VPĐP dự kiến đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho 

huyện Krông Nô năm 2023 là 25.175 triệu đồng. Để có sự thống nhất trước khi 

các xã lập dự toán danh mục đầu tư tránh trường hợp điều chỉnh nhiều lần, văn 

phòng điều phối đề xuất phòng Tài chính kế hoạch dự kiến phân bổ kế hoạch 

vốn 2023  trước cho các xã để có cơ sở lập dự toán danh mục công trình cho 

khớp với vốn được giao. 

- Thực hiện nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 đối với kinh phí thực hiện chi 

phí quản lý chương trình giao cho phòng NN&PTNT là 220 triệu đồng, phòng 

đã có Tờ trình số 42/TTr-NN ngày 20/9/2022 xin chủ trương mua sắm trang thiết 

bị phục vụ cho hoạt động của Văn phòng điều phối đề nghị UBND huyện quan 

tâm cho chủ trương để phòng có cơ sở thực hiện. 
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Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, ban đơn vị; 

- UBND các xã; 
- Lưu VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Doãn Gia Lộc 

TRƯỞNG PHÒNG NN&PTNT 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

GIAI ĐOẠN 2021-2025  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NÔ 

Kèm theo Báo cáo số …./BC-VPĐP ngày …. tháng ….. năm 2022 

 

TT 
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VÀ TÊN, SỐ, NGÀY, TRÍCH YẾU VĂN 

BẢN 

1 

Công văn số 549/UBND-NN ngày 31/3/2022 về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ;  

2 

Công văn số 844/UBND-NN ngày 11/5/2022 về việc tập trung chỉ đạo 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã 

dự kiến về đích nông thôn mới năm 2022  

3 

Công văn số 1091/UBND-NN ngày 7/6/2022 về việc đôn đốc thực hiện 

đề xuất nhu cầu thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 

4 

Công văn số 1226/UBND-VP ngày 24/6/2022 về việc triển khai kết luận 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 681/TB-VPUBND 

ngày 21/6/2022 

5 
Công văn số 24/VPĐP ngày 6/7/2022 V/v triển khai rà soát, đánh giá 

theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 

6 
Công văn số 1318/UBND-VPĐP ngày 6/7/2022 V/v triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện. 

7 
Công văn số 1333/UBND-VPĐP ngày 12/7/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện 

giai đoạn 2021-2025;   

8 
Công văn số 1449/UBND-VP ngày 26/7/2022 về việc tham mưu triển 

khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đắk Nông 

9 
Công văn số 1644/UBND-VP ngày 23/8/2022 triển khai công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông nghiệp 

10 
Công văn số 1671/UBND-VP ngày 25/8/2022 V/v rà soát, điều chỉnh, 

bổsung mục dựán, tỷ lệ vốnđầu tư thuộc chương trình MTQG xây 

dựngNTM giai đoạn 2021-2025 

11 

Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện 

Krông Nô về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Nô 
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12 
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Nô 

13 

Quyết định số 1051/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2022 của BCĐ các CT 

MTQG về việc thành lập Tổ công tác về chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

14 

Quyết định số 16/QĐ-TCTXDNTM ngày 28/4/2022 của Tổ công tác 

xây dựng NTM về việc Ban hành quy chế hoạt động của tổ Công tác về 

chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

15 

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 về việc ban hành 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 

 

16 
Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục 

tiêu quốc  gia giai đoạn 2021-2025 

17 
Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 

18 

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 về việc ban hành 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 

19 

Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 4/8/2022 kiện toàn Văn phòng 

Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện giai đoạn 2021-2025 

 

20 

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện về 

việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Krông Nô 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

21 

Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Về 

việc điều chỉnh khoản II, Điều 1 Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 

02/8/2022 của UBND huyện về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Krông Nô. 

22 

Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Về 

việc điều chỉnh khoản II, Điều 1 Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 

02/8/2022 của UBND huyện về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
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vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình MTQG năm 2022 trên 

địa bàn huyện Krông Nô. 

23 

Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện truyền 

thông phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025 

24 

Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện đào tạo 

nghề lĩnh vực nông nghiệp trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông 

Nô năm 2022 

25 

Thông báo số 365/TB-UBND ngày 23/8/2022 kết luận của Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp hướng dẫn thực hiện các CTMQG giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 

26 
Báo cáo số 17/BC-VPĐP ngày 6/4/2022 về kết quả thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng NTM quý I/2022 

27 
Báo cáo số 610/BC-UBND ngày 22/7/2022 rà soát, đánh giá theo Bộ 

tiêu chí nông thôn mới cấp huyện 

28 
Báo cáo 647/BC-UBND ngày 5/8/2022 kết quả thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm. 

29 
Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 03/8/2022 kết quả rà soát, đánh giá 

thực trạng theo bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 

30 

Báo cáo số 739/BC-UBND ngày 14/9/2022 kết quả triển khai thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng NTM phục vụ tổ chức hội nghị trực tuyến 

triển khai chương trình 

31 

Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 06/9/2022 đề nghị phê duyệt danh mục 

các dự án đầu tư thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (thay thế tờ trình 101 và 110) 
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