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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

phục vụ hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BCĐ ngày 11/11/2022 của BCĐ các chương 

trình MTQG tỉnh Đắk Nông về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Uỷ ban 

nhân dân huyện Krông Nô báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2022  

1. Công tác triển khai năm 2022 

- Năm 2022 là năm vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới của năm vừa triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả  chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số  03-NQ/HU ngày 21/12/2021 của BCH 

Đảng bộ huyện lần thứ VIII về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch số 221/KH-

BCĐ ngày 4/5/2022 của Ban chỉ đạo các MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk 

Nông; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/3/2022 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, ban hành 47 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

nhiệm vụ năm 2022. 

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Đắk Drô hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021, đến nay xã Đắk Drô đã được UBND tỉnh công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 

31/3/2022 và tổ chức thành công lễ công bố đạt chuẩn vào ngày 6/5/2022. 

-  Chỉ đạo các xã rà soát lại hiện trạng 19 tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-

TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 

22/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Quyết 

định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện 

rà soát bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quyết 

định 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022; triển khai giao nhiệm vụ kế hoạch vốn thực hiện 

chương trình MTQG năm 2022, giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả rà soát đánh giá theo bộ tiêu theo quyết định 1037, 1038 của 

UBND tỉnh 
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- Năm 2021 thực hiện theo Bộ tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg toàn 

huyện Krông Nô đạt 177 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,09 tiêu chí. 

- Sau khi thực hiện rà soát, đánh giá áp dụng theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 

1037/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh toàn huyện giảm xuống còn 143 

tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13 tiêu chí, giảm so với năm 2021 là 34 tiêu chí ( 3 xã 

đạt chuẩn NTM giảm 15 tiêu chí, 8 xã còn lại giảm 19 tiêu chí). 

3. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 

- Năm 2022 toàn huyện Krông Nô đề ra kế hoạch phấn đấu đạt 25 tiêu chí (04 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 21 tiêu chí xã nông thôn mới), phấn đấu 3 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới (Nam Xuân,Nâm N’Đir, Nâm Nung). 

-Tính đến tháng 11/2022 đã thực hiện được 4/25 tiêu chí đạt 16%KH ( gồm tiêu 

chí nhà ở dân cư xã Nâm Nung, Nam Xuân; Tiêu chí trường học xã Đức Xuyên; Tiêu 

chí Y tế xã Quảng Phú). Hiện nay một số tiêu chí như Hộ nghèo, Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng an ninh đến cuối năm mới có kết quả công bố 

chính thức ước thực hiện đến cuối năm 2022 đạt mới thêm 12 tiêu chí theo kế hoạch 

đầu năm, nâng số tiêu chí dự kiến đạt 16/25 tiêu chí đạt 64%KH. 

Với những kết quả đạt được dự báo năm 2022 khó hoàn thành được chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra và không có xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Nguyên nhân là do 

áp dụng thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong đó có 

quy định thêm về chỉ tiêu và nâng cao chất lượng một số tiêu chí do đó khi rà soát, 

đánh giá lại các như tiêu chí Giao thông, Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, 

Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm hầu hết các xã đều chưa đảm bảo các yêu 

cầu của tiêu chí. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2021-2025. 

1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai 

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

22/02; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế, quản lý tổ chức thực hiện các chương trình MTQG. UBND huyện Krông Nô đã 

ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; 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 MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

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 15-CTr/HU của huyện ủy về triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 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 Krông Nô về việc giao mục 
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tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư thực hiện 3 chương trình năm 2022 và các 

văn bản triển khai chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2021-20251 

2. Phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 3 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; Quyết định 

số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã tổ chức giao vốn thực hiện như sau: 

+ Phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 được phân bổ 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. 

 + Phân bổ vốn năm 2022 là 37.626 triệu đồng (ngân sách trung ương 18.812 

triệu đồng, ngân sách địa phương đối ứng 18.812 triệu đồng)  bao gồm: Vốn đầu tư 

phát triển 33.684 triệu đồng, vốn sự nghiệp 3.940 triệu đồng 

3. Kết quả giải ngân năm 2022 

- Đối với vốn đầu tư phát triển: giao vốn thực hiện là 33.684 triệu đồng (ngân 

sách trung ương 16.842 triệu đồng, ngân sách huyện 2.880 triệu đồng, ngân sách xã 

13.962). Dự án công trình được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1738/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022 là 37 công trình (02 công trình giao cho phòng ban của 

huyện làm chủ đầu tư, 35 công trình giao cho BQL xã làm chủ đầu tư), đến nay các 

chủ đầu tư đang lập hồ sơ dự án theo quy trình; tiến độ giải ngân 0/33.684 triệu đồng. 

- Đối với vốn sự nghiệp: giao vốn thực hiện là 3.940 triệu đồng (ngân sách 

trung ương 1.970 triệu đồng, ngân sách huyện 1.695 triệu đồng, ngân sách xã 275 

triệu đồng). Đã thực hiện giải ngân 205,971/3.940 triệu đồng đạt 5,2%  cụ thể như 

sau: 

+ Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm:  giải ngân 138/700 triệu đồng 

đạt 19,71%. 

+ Thực hiện đào tạo nghề: Đã tổ chức khai giảng 12 lớp đào tạo nghề với kinh 

phí được phê duyệt 1.255,962 triệu đồng ( đã thực hiện giải ngân 16,171 triệu 

đồng/1.300 triệu đồng đạt 1,24%KH. 

+ Phát triển giáo dục nông thôn: Giao cho Phòng giáo dục và các xã thực hiện 

( giải ngân 0/500 triệu đồng) 

                                              
1 1 Công văn 549/UBND-NN ngày 31/3/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTG; Công văn số 844/UBND-NN ngày 11/5/2022 

về việc tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình đối với các xã dự kiến về đích NTM; 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 1318/UBND-

VPĐP ngày 6/7/2022 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; 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 1333/UBND-
VPĐP ngày 12/7/2022 về việc rà soát đánh giá bộ tiêu chí NTM cấp huyện; 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; Công văn 2155/UBND-
NN ngày 7/11/2022 về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMTQG xây dựng NTM; Công văn 2211/UBND-NN ngày 14/11/2022 về 

việc đề xuất kinh phí thực hiện chương trình MTQG năm 2023; … 
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+ Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn: đã làm thủ tục 

hồ sơ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn ( giải ngân 0/400 triệu đồng) 

+ Công tác truyền thông xây dựng NTM: Đã lập hồ sơ đầu tư đài truyền thanh 

xã Quảng Phú nhưng tỉnh chưa phê duyệt vì chưa đúng nội dung thực hiện quyết 

định giao vốn tại quyết định số 1078/QĐ-UBND (giải ngân 0/600 triệu đồng). 

+ Chi phí quản lý chương trình: Đã thực hiện giải ngân 51,8 triệu đồng/220 

triệu đồng đạt 23,54%KH. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn vướng mắc 

- Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đều tăng số lượng 

chỉ tiêu và mức độ đạt chuẩn cũng cao hơn (như Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện 

nay có 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu, tăng 8 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-

2020; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao có 19 tiêu chí với 75 chỉ tiêu, tăng 18 

chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020;…) và qua rà soát, đánh giá sơ bộ, tất cả các xã, 

(kể cả xã đã đạt chuẩn) đều chưa đảm bảo yêu cầu theo Bộ tiêu chí mới của giai đoạn 

2021-2025. Do đó, một số xã gặp khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng 

tiêu chí như tiêu chí Giao thông; tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông; 

Tiêu chí Y tế; Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm ... 

- Áp dụng mức huy động đóng góp của người dân theo Nghị quyết 

04/2018/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh là quá cao so với thu nhập hiện nay của người 

dân đặc biệt là đối với các xã vùng I đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. 

- Một số xã không có nguồn khai thác quỹ đất gặp khó khăn trong việc đối 

ứng từ ngân sách xã để thực hiện, do đó tỷ lệ đối ứng ngân sách xã chưa đảm bảo 

theo quyết định giao vốn năm 2022. 

- Danh mục dự án công trình năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mới được 

UBND tỉnh phê duyệt, nhưng khi triển khai để thực hiện các xã gặp một số khó khăn 

đó là: Tổ chức họp dân để huy động đóng góp một số công trình người dân không 

đóng góp được nên phải điều chỉnh sang công trình khác 

- Xây dựng đường bê tông nông thôn theo hướng dẫn tại công văn số 

1395/SGTVT-KT&KCHT ngày 9/11/2022 của sở giao thông vận tải về thiết kế mẫu, 

thiết kế điển hình hạng mục đường giao thông thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy định thêm phần móng cấp phối đá dăm, do đó đã 

làm tăng thêm dự toán đầu tư và mức huy động đóng góp của người dân. 

- Hiện nay đang vào thời điểm thu hoạch Cà phê nên gặp khó khăn về nhân 

công để thi công công trình, một số tuyến đường khi thi công sẽ làm ảnh hưởng đến 

việc lưu thông, đi lại thu hoạch mùa của người dân vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ 

triển khai thực hiện. 

2. Kiến nghị đề xuất 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ vốn huy 

động đóng góp của người dân tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, để thực hiện 

đầu tư công trình phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đóng góp của người dân 

đặc biệt là đối với công trình đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. 
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- Đối với các danh mục dự án đầu tư công trình xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025 sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay đã phát sinh một số 

vướng mắc cần phải điều chỉnh đề nghị UBND tỉnh có chủ trương ủy quyền cho 

UBND huyện phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án công trình giai đoạn 2021-2025 

và chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh.  

- Đề nghị Sở giao thông vận tải xem xét điều chỉnh bỏ phần móng cấp phối 

đá dăm đối với đường bê tông nông thôn để giảm bớt dự toán đầu tư và mức huy 

động đóng của người dân về xây dựng đường betong nông thôn theo hướng dẫn tại 

công văn số 1395/SGTVT-KT&KCHT ngày 9/11/2022 của sở giao thông vận tải.  

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp theo quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 

30/6/2022 UBND tỉnh giao vốn 600 triệu đồng (NSTW 300 triệu đồng, NSĐP địa 

phương đối ứng 300 triệu đồng) để thực hiện nội “công tác truyền thông trong xây 

dựng nông thôn mới” huyện đã giao cho Trung tâm VHTT&TT thực hiện xây dựng 

đài truyền thanh xã Quảng Phú đơn vị đã làm xong thủ tục hồ sơ và đến bước lựa 

chọn nhà thầu thì Sở tài chính trả hồ sơ vì không đúng nội dung giao tại Quyết định 

1078/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Do đó UBND huyện có kiến nghị như sau: thay 

vì tổ chức các nội dung tuyên truyền bằng hình thức tập huấn, trực quan, pano áp 

phích đề nghị UBND tỉnh xem xét có hướng dẫn điểu chỉnh nội dung giao vốn để 

huyện tiếp tục thực hiện xây dựng hệ thống đài truyền thanh xã Quảng Phú mục tiêu 

thực hiện cũng là để phục vụ cho công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền. 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp cho UBND cấp huyện đánh giá, phân 

hạng, công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và giao cho Sở NN&PTNT kiểm soát, 

theo dõi về chất lượng đánh giá sản phẩm của huyện. Vì nếu trong 1 năm các đơn vị 

có nhiều sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 03 sao thì tỉnh sẽ mất 

nhiều thời gian trong việc đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng NTM của huyện Krông Nô. 

 

Nơi nhận: 
- VP điều phối NTM tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ VP HĐND & UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Danh 
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