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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

I. Căn cứ pháp lý lập Kế hoạch 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; 

Căn cứ các Quyết định số: 586a/QĐ-UBND, 588a/QĐ-UBND; 587a/QĐ-

UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyên Ia H’Drai về việc phê duyệt 

Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030 của trên địa 

bàn các xã Ia Tơi, Ia Dom và Ia Đal; 

Căn cứ Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới năm 

2019 trên địa bàn huyện Ia H’Drai;  

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND  ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020. 

II. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch  

Công tác rà soát, kiện toàn các tổ chức để xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn được triển khai đảm bảo quy định. Nguồn vốn để thực hiện Chương trình được 

phân bổ từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai thực hiện. 

Công tác xây dựng các hạng mục giao thông nông thôn được khẩn trương thực 

hiện, đảm bảo tiến độ kế hoạch đặt ra. Công tác an sinh xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được triển khai thường xuyên và đảm 

bảo các nhiệm vụ đặt ra. Công tác tổ chức rà soát và đánh giá kết quả đạt chuẩn 

các tiêu chí trên địa bàn được triển khai theo quy định. 

Tính đến thời điểm báo cáo, huyện đạt 6/9 tiêu chí(1) huyện nông thôn mới, 

toàn huyện có 02 xã đạt chuẩn 10/19 tiêu chí(2), 01 xã đạt chuẩn 13/19 tiêu chí(3) 

                                           
(1) 06 Tiêu chí huyện Nông thôn mới: 1- Quy hoạch, 3 – thủy lợi; 4 - Điện, 6 – sản xuất, 8 - An ninh, trật tự xã hội, 9 - Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới; 



nông thôn mới; có 21 thôn đạt 6/16 tiêu chí(4) thôn nông thôn mới, số tiêu chí đạt 

chuẩn bình quân trên một thôn là 8,9 tiêu chí.  

III. Mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2020 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu Chương trình đã đề ra là “Xây dựng NTM có kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 

chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát 

triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu 

bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ 

vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao”. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu cuối năm 2020, huyện duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn các 

tiêu chí đã đạt. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2020, xã Ia Tơi đạt chuẩn 15/19 tiêu chí(5), xã Ia 

Dom và Ia Đal đạt chuẩn 14/19 tiêu chí(6). 

- Phấn đấu cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 10/21 thôn đạt chuẩn thôn 

nông thôn mới theo quy định(7).  

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp chung 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, đôn đốc giám sát chặt chẽ việc triển 

khai đầu tư xây dựng các danh mục dự án đầu tư, yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến 

độ đầu tư, hoàn thành và giải ngân đúng tiến độ hàng năm.  

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực bộ máy tổ chức thực 

hiện Chương trình đáp ứng yều cầu, đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được mục đích của 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiểu được vị trí, vai trò 

của mình trong thực hiện Chương trình. 

- Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để tập trung đầu tư củng cố và nâng cao 

các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới đạt được, tiếp tục phấn đấu 

hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới khác theo mục tiêu kế hoạch đề ra. 

                                                                                                                                       
(2)Xã Ia Dom, Ia Đal đạt chuẩn 10 tiêu chí, gồm: 1-Quy hoạch, 3-Thủy lợi, 6–Cơ sở vật chất văn hóa, 7–Cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn, 12- Lao động có việc làm, 14- Giáo dục và đào tạo,15-Y tế,16-Văn hóa,18 Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật,19-Quốc phòng và An ninh; 

(3)Xã Ia Tơi đạt chuẩn 13 tiêu chí, gồm: 1, 3, 4- Điện, 6, 7, 8-Thông tin và Truyền thông, 11-hộ nghèo, 12, 14, 15, 

16, 18, 19; 

(4) 21 thôn đạt chuẩn 06 Tiêu chí thôn NTM: 2- Thuỷ lợi, 4- Cơ sở vật chất văn hoá, 5- Thông tin và Truyền thông, 

9- Lao động có việc làm, 11- Giáo dục & Đào tạo, 16- Quốc phòng và An ninh; 

(5) Đạt thêm 02 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 09-nhà ở dân cư và tiêu chí 13- Tổ chức sản xuất. 

(6) Mỗi xã đạt chuẩn thêm 04 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 4, 8, 9, 13. 

(7) Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Kon Tum; 



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Chương 

trình.  

2. Giải pháp cụ thể 

a) Quy hoạch: Rà soát và triển khai thực hiện theo quy hoạch; đảm bảo công 

tác quy hoạch và triển khai quy hoạch phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

nông thôn. 

b) Hạ tầng Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động nguồn 

vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế - Xã hội. 

c) Kinh tế và Tổ chức sản xuất  

- Thực hiện tốt Kế hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện; 

Vận động nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, hình 

thành liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. 

- Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tập trung 

phát triển một số loại cây cây ăn quả có múi (như cam, bưởi,...) cây dược liệu 

(nghệ, sa nhân tím,...) và một số loại vật nuôi phù hợp. 

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn để hỗ trợ các ý 

tưởng sản phẩm, các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện.  

- Triển khai Kế hoạch phát triển chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu 

thụ sản phẩm cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sê San 4. 

- Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn để người dân tự 

tạo việc làm hoặc tham gia lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức tự vươn lên thoát nghèo, không 

trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  

- Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mẫu, có hiệu quả kinh tế cao để 

người dân học hỏi và triển khai thực hiện. 

- Triển khai hiệu quả các nguồn lực (Vốn ngân sách, xã hội hóa …) để tập 

trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

d) Văn hóa – Xã hội – Môi trường 

- Xây dựng kế hoạch để vận động Nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang 

khuôn viên vườn nhà, đảm bảo cảnh quan đẹp. 

- Hướng dẫn thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường nhằm thu gom, 

xử lý rác thải theo định kỳ nhằm đảm bảo môi trường xanh - sạch – đẹp. 

- Phát huy hiệu quả việc đưa công an chính quy về xã để nâng cao khả năng 

quản lý về trật tự an ninh, an toàn xã hội.  

- Vận động nhân dân đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. 

3. Dự kiến nguồn lực thực hiện 

3.1. Tổng mức vốn: Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong năm 2020 

là 189.528 triệu đồng.  



3.2. Cơ cấu nguồn lực  

a) Ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 163.623 triệu 

đồng,  

- Ngân sách Trung ương thuộc các chương trình MTQGG: 82.757 triệu đồng  

trong đó đầu đầu tư phát triển 71.181 triệu đồng, sự nghiệp 11.576 triệu đồng. 

- Ngân sách Trung ương (Nguồn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội các vùng và vốn trái phiếu chỉnh phủ): 21.649 triệu đồng 

- Ngân sách tỉnh: 15.000 triệu đồng 

- Các nguồn vốn ngân sách huyện: 44.217 triệu đồng 

b) Vốn tín dụng: 19.077 triệu đồng. 

c) Vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã: 2.529 triệu đồng 

d) Vốn huy đồng từ cộng đồng: 4.299 triệu đồng (quy đổi từ ngày công và 

hiện vật). 

(Chi tiết tại biểu phụ lục kèm theo) 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông báo phân công nhiệm vụ số 08/TB-

VPNTM ngày 03/2/2019, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu phụ 

trách trong năm 2020. 

Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới năm 2020. 

Tham gia thẩm định kế hoạch thôn nông thôn mới của Ban phát triển các thôn 

gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. 

2. Cơ quan Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện 

Đôn đốc các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện xây dựng 

kế hoạch đạt chuẩn các tiêu chí, thẩm định kế hoạch thôn nông thôn mới do Ủy ban 

nhân dân các xã trình; tổng hợp kết quả thẩm định kế hoạch thôn nông thôn mới. 

Tham mưu Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tổ chức họp, đánh giá 

kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn;  

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới báo 

cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã 

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thường xuyên rà soát, củng cố bộ 

máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện Chương trình. 

Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa 

bàn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức huy 



động mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện Chương trình Đề nghị các tiêu chí nông 

thôn mới trên địa bàn huyện nông thôn 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn. 

Phối hợp với các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện rà 

soát, đánh giá và tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, thôn nông thôn mới 

trên địa bàn đảm bảo đạt kết hoạch. 

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

trên địa bàn huyện (Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội nông dân 

huyện,…): 

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở trực thuộc phối hợp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 và các phong 

trào, chương trình xây dựng nông thôn mới khác theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./. 

   
Nơi nhận: 
- Như Mục V; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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