
Được 

giao

Đã giải 

ngân

Dự kiến giải 

ngân đến 

31/12

Tỷ lệ

TỔNG    31.406         -            25.056 80%

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất

sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt

1,1 Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở

Tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đề nâng cấp đất ở

cho hộ nghèo DTTS chưa có đất ở. Hạng mục: Cắm

mốc, phân lô, hệ thống nước sạch, đường điện.

Hoàn thành thủ tục cấp đất ở cho 20/40 hộ nghèo

dân tộc thiểu số chưa có đất ở.

Ban Quản lý 

xã Nâm Nung
Đang hoàn thiện hồ sơ        900             900 100%

Tổng dự 

án 

2.200trđ

1,2 Nội dung số 02: Hỗ trợ đất sản xuất

1.2.1

Khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất sản

xuất trên địa bàn Bon Đăk Pri, xã Nâm N'Đir. Hoàn

thành thủ tục cấp đất sản xuất cho 20 hộ nghèo

DTTS thiếu đất sản xuất.

Ban Quản lý 

xã Nâm N'Đir

Đang rà soát đối tượng, 

chuẩn bị hồ sơ trình phê 

duyệt

       430 0%
Tổng dự 

án 450trđ

1.2.2

Khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất sản

xuất trên địa bàn bon Choih, xã Đức Xuyên. Hoàn

thành thủ tục cấp đất sản xuất cho 06 hộ nghèo

DTTS thiếu đất sản xuất.

Ban Quản lý 

xã Đức Xuyên

Đang lập hồ sơ dự án và 

trình phê duyệt đối tượng
       135             135 100%

Kết quả thực hiện đến 

25/10/2022

Kinh phí 
Ghi 

chú

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ 

Thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số    36/BC-PDT ngày  26  tháng 10 năm 2022 của Phòng Dân tộc)

Stt Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động Đơn vị chủ trì



2

Được 

giao

Đã giải 

ngân

Dự kiến giải 

ngân đến 

31/12

Tỷ lệ

Kết quả thực hiện đến 

25/10/2022

Kinh phí 
Ghi 

chú
Stt Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động Đơn vị chủ trì

1,3

Nội dung số 03: Hỗ trợ nhà ở. Hỗ trợ trực tiếp từ

ngân sách nhà nước và vay ưu đãi tại Ngân hàng

chính sách đối với 13 hộ nghèo DTTS trên địa bàn

thôn, buôn đặc biệt khó khăn. 

UBND các xã: 

Nâm Nung, 

Nam xuân và 

UBND TT 

Đăk Mâm

Đã phê duyệt đối tượng 

đợt 1, chờ định mức của 

TƯ để tiến hành thủ tục 

giải ngân

       572             572 100%

1,4

Nội dung số 04: Hỗ trợ chuyển đổi nghề. Hỗ trợ

kinh phí chuyển đổi nghề cho 30 hộ nghèo DTTS

trên địa bàn xã Nâm Nung.

UBND xã 

Nâm Nung

Đã trình thẩm định, phê 

duyệt đối tượng
300 300 100%

1,5 Nội dung số 05: Hỗ trợ nước sinh hoạt 

1.5.1

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 30 hộ nghèo

DTTS trên địa bàn buôn đặc biệt khó khăn xã Đức

Xuyên và Thị trấn Đắk Mâm

UBND xã 

Đức Xuyên và 

Thị trấn Đắk 

Mâm

Đã rà soát đối tượng, chờ 

định mức hỗ trợ
60 60 100%

1.5.2
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt

tập trung  thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Đang lập hồ sơ, xin ý kiến 

tỉnh hướng dẫn về đánh 

giá, xác định giá trị, 

phương án xử lý đối với 

công trình cũ

2.882 900 31%

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân

cư ở những nơi cần thiết

Thực hiện dự án định canh định cư tập trung xã

Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hạng

mục: đường giao thông

Ban quản lý 

dự án và phát 

triển quỹ đất

Đã phê duyệt BCKTKT, 

trong tháng 10 trình phê 

duyệt KH LCNT 

8.600 6.000 70%
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3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các

vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá

trị

3,1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp

bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập

cho người dân

Hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ

rừng

UBND các xã: 

Quảng Phú, 

Đắk Nang và 

Buôn Choah

Phòng NN&PTNT đã 

hướng dẫn triển khai thực 

hiện

618 0%

2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi

giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự

kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2,1
Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi

giá trị.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa

bàn các thôn, buôn đặc biệt khó khăn

Trung tâm Dịch 

vụ kỹ thuật 

nông nghiệp

Đã khảo sát, lập hồ sơ, chờ 

định mức của TƯ để triển 

khai 

720 0%

2,2

Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi

nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi.
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Hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng

thương hiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động xúc

tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng

bào DTTS

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng
Đã rà soát đối tượng 357 357 100%

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp

công lập của lĩnh vực dân tộc

4,1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi

4.1.1
Đường giao thông từ thôn Tân Lập vào khu sản

xuất suối Đắk Rí, xã Nâm Nung.

Ban quản lý 

dự án và phát 

triển quỹ đất

Đã phê duyệt BCKTKT, 

trong tháng 10 trình phê 

duyệt KH LCNT 

3.500 0 3.500 100%
Tổng dự 

án 

9.600trđ

4.1.2
Đường dây trung áp, hạ áp cấp điện cho thôn Phú

Thịnh, xã Đắk Nang 

Ban quản lý 

dự án và phát 

triển quỹ đất

Đã phê duyệt BCKTKT, 

trong tháng 10 trình phê 

duyệt KH LCNT 

4.000 4.000 100%
Vốn NS 

huyện 

800trđ

4.1.3
Đường nội Bon Ja Răh - Bon R cập xã Nâm Nung.

Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp 

Ban Quản lý 

xã Nâm Nung
Đang hoàn thiện hồ sơ 1.000 1.000 100%

4.1.4
Trường tiểu học Trần Phú. Hạng mục: nâng cấp nhà

vệ sinh, xây cổng, tường rào

Ban Quản lý 

thị trấn Đắk 

Mâm

Đang hoàn thiện hồ sơ 930 930 100%

4.1.5 Đường bê tông nội bon (bon Đru)

Ban Quản lý 

thị trấn Đắk 

Mâm

Đang hoàn thiện hồ sơ 220 220 100%
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4.1.6
Đường bê tông bon Broih (từ đường bon Broih đi thôn Đắk Tân đến

nhà ông Bùi Xuân Tú)

Ban Quản lý 

thị trấn Đắk 

Mâm

Đang hoàn thiện hồ sơ 280 280 100%
Tổng 

vốn 

370trđ

4.1.7

Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn

đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã,

thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước

UBND các xã: 

Nam Đà, Đức 

Xuyên, Đắk 

Drô và thị trấn 

Đắk Mâm

Nam Đà đã phê duyệt chủ 

trương, đang hoàn thiện hồ 

sơ thiết kế. 

519 519 100%

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực

5,1

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và

giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc

thiểu số và miền núi.

5.1.1
Sữa chữa, cải tạo công trình phụ trợ của Trung tâm Gíáo

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
Phòng Dân tộc Đang hoàn thiện hồ sơ 600 600 100%

5.1.2

Xây dựng 02 cụm màn hình Led, bảng điện tử tại

khu vực trung tâm huyện, phục vụ truyền thông về

giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng

Phòng Dân tộc Đang hoàn thiện hồ sơ 1.401 1.401 100%

5,2
Tiểu dự án 4: Đào tạo năng lực cho cộng đồng và

cán bộ triển khai chương trình ở các cấp
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Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện

Chương trình (bao gồm: Quy trình triển khai dự án,

tiểu dự án của Chương trình; quy trình, kỹ năng làm

chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và

thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra,

giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng

về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan

khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp

xã và cấp thôn.

- Lớp 1: cộng đồng (Ban giám sát cộng đồng xã, đại

diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm

nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng

tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng).

- Lớp 2: cán bộ triển khai Chương trình, cán bộ

thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các

cấp

Phòng Dân tộc

Đang rà soát đối tượng, 

chờ khung đào tạo do 

UBDT ban hành (dự kiến 

trong tháng 11/2022)

161 161 100%

6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát

triển du lịch

######

6,1
Bảo tồn Lễ hội M'Găp Bon tại Bon Ja Răh, xã Nâm

Nung thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch
Phòng VH&TT Xây dựng kế hoạch chi tiết 250 250 100%

6,2
Hỗ trợ trang phục truyền thống cho Tổ du lịch cộng

đồng Jôk Nâm Nung
Phòng VH&TT Xây dựng kế hoạch chi tiết 101 101 100%

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể

trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống

suy dinh dưỡng trẻ em
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7,1

Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phổ biến các kiến

thức về chăm sóc sức khoẻ, phòng chống các loại dịch

bệnh góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người dân.

Khám sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; tư vấn,

hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đối với phụ

nữ mang thai, phụ nữ sau sinh và trẻ em; hướng dẫn

chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Tổ chức

một số mô hình thực tế tại cộng đồng (hướng dẫn trình

diễn bữa ăn mẫu; cung cấp sản phẩm dinh dưỡng miễn

phí cho phụ nữ mang thai, trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp

tính...)

Trung tâm Y tế 

huyện
Đã ban hành kế hoạch chi tiết 290 290 100%

7,2
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực

hiện Dự án 7 trên địa bàn huyện
Phòng Y tế Xây dựng kế hoạch chi tiết 45 45 100%

8
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
######

8,1

Tổ chức tuyên truyền về luật bình đẳng giới, quyền

trẻ em bằng các hình thức trực quan, trên nền tảng

số…

Hội LHPN 

huyện

Đang hoàn thiện kế hoạch 

chi tiết
       114             114 100%

8,2

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tập huấn phổ

biến Dự án 8 về "thực hiện bình đẳng giới và giải

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ

em" 

Hội LHPN 

huyện

Đang hoàn thiện kế hoạch 

chi tiết
       247             247 100%

8,3
Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống

bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống

Hội LHPN 

huyện

Đang hoàn thiện kế hoạch 

chi tiết
         51               51 100%
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8,4
Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Dự

án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia  năm 2022

Hội LHPN 

huyện

Đang hoàn thiện kế hoạch 

chi tiết
         29               29 100%

9
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất

ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

9,1
Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân

tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cho các hộ dân

tộc thiểu số còn nhiều khó khăn
Phòng Dân tộc

Đã hoàn thành rà soát đối 

tượng, chờ hướng dẫn, định 

mức của TW

1.894 1.894 100%

9,2

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi

9.2.1
Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền pháp luật về hôn

nhân, dân số và gia đình
Phòng Dân tộc Đang hoàn thiện hồ sơ 46 46 100%

9.2.2

Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý

các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia

đình.

Phòng Dân tộc Xây dựng kế hoạch 6 6 100%

10

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra,

giám sát đánh giá việc tổ chức việc thực hiện chương

trình



9

Được 

giao

Đã giải 

ngân

Dự kiến giải 

ngân đến 

31/12

Tỷ lệ

Kết quả thực hiện đến 

25/10/2022

Kinh phí 
Ghi 

chú
Stt Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động Đơn vị chủ trì

10,1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,

phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục

pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động

đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực

hiện Đề án tổng thể và 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 - 2030.

10.1.2
Xây dựng và thực hiện Chuyên mục "Dân tộc và Phát

triển" trên sóng phát thanh, truyền hình huyện
Phòng Dân tộc Đã xây dựng chuyên mục 75 75 100%

10.1.3

Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền về 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 - 2030.

Phòng Dân tộc Hoàn thiện hồ sơ 46 46 100%

10,2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

vùng ĐBDTTS và miền núi

Mua sắm máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động số hóa

của cơ quan thường trực Chương trình
Phòng Dân tộc Hoàn thiện hồ sơ 23 23 100%

10,3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập

huấn tổ chức thực hiện Chương trình
Phòng Dân tộc Xây dựng kế hoạch 4 4 100%


