
PHỤ LỤC 08 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Báo cáo số 382 /BC-UBND ngày 26/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp 

Ban chỉ đạo Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

đang được kiện toàn theo quy định, do đó về công tác tổ chức thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 vẫn được tiếp tục duy trì Bộ 

máy chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 

2020 cho đến khi kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2021 - 

2025, cụ thể: 

- Đối với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp: Tiếp tục duy trì 

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 các cấp (tỉnh, huyện, 

xã) để chỉ đạo triển khai thực hiện hiện Chương trình (hiện nay đang trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo giai đoạn 2021 – 2025). 

- Bộ máy giúp việc các cấp: Tiếp tục duy trì bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo 

các cấp đã được thành lập và kiện toàn theo quy định tại Quyết định số 

1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban chỉ đạo thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp. 

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và ban hành cơ chế chính sách thực hiện 

Năm 2021 là năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình, 

với mục tiêu, nhiệm vụ đã được các cấp ủy Đảng đưa vào Nghị quyết để lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2021 và 

giai đoạn 2021 - 2025, trong thời gian qua tỉnh đã tập chỉ đạo và ban hành một 

số văn bản triển khai thực hiện sau: 

 - Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01 

tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020, có tính đến năm 2025, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

trong thời gian đến. 

- Chỉ đạo tổ chức rà soát, lựa chọn các xã mục tiêu, lộ trình phấn đấu đạt 

chuẩn xây dựng xã nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng 

Chương trình toàn khóa thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về quy định nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND, ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum), trong đó đã quy định cụ thể 

mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để xây dựng nông thôn mới (huyện nông thôn mới, 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu). 
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- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào ra quân đầu năm về xây 

dựng nông thôn mới. 

- Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng 

nông thôn mới năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-

UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2021 về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của 

các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng trong xây dựng nông 

thôn mới, như: xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Thôn nông thôn mới. 

- Tại cấp huyện cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, 

cụ thể: Các cấp ủy (huyện, xã) đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện; UBND cấp huyện xây dựng Chương trình/Kế hoạch triển khai thực hiện; 

cấp xã xây dựng Kế hoạch thực hiện; đồng thời rà soát và có giải pháp chỉ đạo, 

chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện theo mục tiêu Chương trình đề ra. 

3. Công tác truyền thông, tuyên truyền và vận động 

- Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về xây dựng nông 

thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện một cách thường xuyên, sâu 

rộng; luôn đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Ngay từ đầu năm, các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ 

trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng 

nông thôn mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn 

vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; triển khai 

thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, lồng ghép với phát động phong trào thi đua qua các phong trào 

như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây 

dựng nông thôn mới”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... đặc biệt là thực 

hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc 

thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” 

trên địa bàn tỉnh. Vận động các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế trên địa bàn, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình (nhà ở, hỗ trợ 

người nghèo, các công trình phúc lợi,…), chú trọng phát huy vai trò chủ thể 

của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới; qua đó tạo được sự 

chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và 

các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông 

chờ, ỷ lại nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời góp phần tạo được sự 

đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng 

chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới. 

- Tỉnh đã xây dựng chuyên mục xây dựng nông thôn mới phát sóng định kỳ 

hàng tháng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh nhằm kịp thời thông tin về kết 

quả xây dựng nông thôn mới cũng như các mô hình tiêu biểu, cách làm hay để các 

địa phương học tập nhân rộng. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những gương 

điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới 
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để khích lệ, động viên và nhân ra diện rộng; thường xuyên hướng dẫn, kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo và tổ chức Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa 

bàn toàn tỉnh nhằm kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để xây 

dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. 

4. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình năm 2021 đã được 

tỉnh ban hành; theo nhiệm vụ được phân công, các ngành, các cấp đã thành lập 

các đoàn công tác đi kiểm tra tại các địa phương; các thành viên Ban chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và giúp đỡ các 

địa phương trong thực hiện các tiêu chí chuyên ngành được phân công; lãnh đạo 

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc trực tiếp tại các huyện, thành 

phố, làm việc trực tiếp tại các xã mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2021 để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong triển khai thực 

hiện; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với 

các ngành làm việc trực tiếp với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong 

năm 2021 (Lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng với các Sở ngành phụ trách tiêu chí đi 

kiểm tra, làm việc trực tiếp tại các xã (01 đợt đối với 8/8 xã năm 2021) để đánh 

giá và trực tiếp chỉ đạo thực hiện; Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng nông 

thôn mới tỉnh) đã thường xuyên xuống địa bàn từng xã để kiểm tra, hướng dẫn 

và bàn giải pháp tổ chức thực hiện (mỗi quý 01 lần); các Sở ngành được phân 

công phụ trách tiêu chí đã chủ động ban hành văn bản bản hướng dẫn, chủ 

động đi kiểm tra, phối hợp và hỗ trợ từng xã đối với tiêu chí chuyên ngành……). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021 

1. Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2021 

Tính đến ngày 31/10/2021: toàn tỉnh đã có 34 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 

tiêu chí (trong đó có 29 xã được công nhận xã nông thôn mới); có 06 xã đạt từ 

15 đến 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 02 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, không 

còn xã đạt dưới 08 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 15,32 tiêu chí, 

tăng 0,41 tiêu chí so với năm 2020. Có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 

cao; có 05 Thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 05 thôn thuộc xã ĐBKK, 

biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Cụ thể: 

- Xã nông thôn mới: Mục tiêu đề ra có thêm 08 xã đạt chuẩn, kết quả đã có 

01/8 xã đạt (đạt 12,5% kế hoạch). 

- Xã nông thôn mới nâng cao: tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 

2020 đã đề ra, với 06 xã đạt chuẩn, kết quả đã có 01 xã đạt chuẩn chuẩn (đạt 

16.66% kế hoạch). 

- Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Mục tiêu đề ra 02 xã, kết quả chưa có xã nào 

đạt chuẩn (đạt 0% kế hoạch). 
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- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Mục tiêu đề ra 06 thôn đạt chuẩn, kết 

quả có 5 thôn đạt chuẩn (đạt 83,33% kế hoạch). 

- Thôn nông thôn mới: mục tiêu đề ra 29 thôn, kết quả đã có 05 thôn đạt 

chuẩn (đạt 17,24% kế hoạch). 

Dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 

không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình 

quân/xã là 16 tiêu chí, tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2021. 

2. Kết quả huy động và phân bổ sử dụng nguồn vốn thực hiện 

Tổng nguồn vốn và cơ cấu các nguồn vốn huy động thực hiện 10 tháng đầu 

năm 2021 là 60.031 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 

57.161 triệu đồng (bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương  5.518 triệu đồng (năm 

2020 chuyển qua là 575 triệu đồng, vốn kế hoạch năm 2021 là 4.943 triệu đồng), 

vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 51.643 triệu đồng); Vốn lồng ghép từ các 

chương trình, dự án khác: 200 triệu đồng; Vốn tín dụng 1.082 triệu đồng; vốn huy 

động doanh nghiệp hỗ trợ 800 triệu đồng (huyện Ia Hdrai và huyện Đăk 

Glei).Vốn huy động từ người dân và cộng đồng: 788 triệu đồng. 

3. Kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chương trình 

a) Về nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và tổ chức thực 

hiện quy hoạch nông thôn mới 

Đến nay đã có 85/85 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn  

mới, đạt 100%; việc công bố quy hoạch, ban hành quy chế quản lý quy hoạch và 

tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được các địa phương chú trọng và thực hiện 

theo quy định. 

Tuy nhiên, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã được thực hiện 

từ giai đoạn 2010 - 2020, do đó đến nay đã hết hiệu lực; đặc biệt, nhằm nâng cao 

chất lượng quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực hiện tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị 

hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn, hiện nay các 

địa phương đã và đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời thực 

hiện tốt việc công bố, công khai quy hoạch, ban hành quy định quản lý quy 

hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. 

b) Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Trong năm 2021, Trung ương chưa bố trí nguồn lực để đầu tư thực hiện 

Chương trình, do đó trong 6 tháng đầu năm chủ yếu huy động các nguồn lực từ 

nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép các Chương trình khác để thực hiện, 

kết quả đã đạt được một số kết quả sau: 

Ngay từ đầu năm, qua đợt phát động ra quân xây dựng nông thôn mới, toàn 

tỉnh đã bê tông hóa được 4,69 km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang, làm 

đèn điện chiếu sáng cho 3,95 km đường thôn; nạo vét, phát dọn 144,34 km kênh 

mương thủy lợi; sửa chửa, nạo vét 111 đập thủy lợi đầu mối, 08 công trình cấp 

nước, sửa chữa 11 cầu treo….Ngoài ra, các địa phương đã chủ động huy động các 

nguồn lực để tập trung đầu tư các nội dung như bê tống hóa đường giao thông 
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nông thôn, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, xây dựng trường học, nhà 

văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, khu thể thao xã, khu thể thao thôn. So với bộ tiêu 

chí, đến nay đã có 62/85 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, 85/85 xã đạt tiêu chí 

số 3 về thủy lợi, 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, 53/85 xã đạt tiêu chí số 5 về 

trường học, 75/85 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa... 

c) Phát triển sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả 

 Phát triển sản xuất và đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp đã được tỉnh và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao lợi thế 

cạnh tranh các sản phẩm hàng hoá... Việc đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực 

của tỉnh tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt như: triển khai thực hiện trồng mới diện 

tích cây ăn quả, Mắc Ca, Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác theo mục 

tiêu năm 2021 đã đề ra. Tỉnh đã chủ động làm việc với các nhà đầu tư để đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn với xây dựng chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, diện tích 

sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt 7.919 ha(1). Chăn nuôi gia súc 

tiếp tục ổn định(2); tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Bò sữa tại huyện 

Sa Thầy; Công tác trồng mới diện tích rừng năm 2021 được chỉ đạo quyết liệt(3). 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được triển khai đạt kết quả khả quan, 

đến nay đã có 109 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao (trong đó có 01 sản phẩm 

đạt 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao), các sản phẩm OCOP của tỉnh chủ yếu 

tập chung vào các nhóm thực phẩm, đồ uống và trà; kế hoạch năm 2021 đã có 

207 ý tưởng/sản phẩm đăng ký tham gia phát triển sản phẩm OCOP.  

Toàn tỉnh có 123 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và 01 liên hiệp hợp 

tác xã; có 205 tổ hơp̣ tác thuôc̣ liñh vưc̣ nông, lâm nghiêp̣, 140 trang traị trong 

lĩnh vực nông lâm nghiệp(4); Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng 

đã đạt kết quả cao, với tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 34%, đa số các 

học viên sau khi học nghề đã áp dụng vào thực tiễn công việc sản xuất của gia 

đình, nắm bắt kỹ thuật để phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình.  

So với bộ tiêu chí, đã có 36/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập, 

40/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 85/85 xã đạt chuẩn về tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên, 63/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về hình thức 

tổ chức sản xuất… 

d) Giảm nghèo và an sinh xã hội 

Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, 

                                              
(1) Trong đó: Diện tích sản xuất rau, củ quả, hoa khoảng 438 ha; diện tích cây cà phê áp dụng công nghệ tưới tiên 

tiến 6.776 ha; diện tích cây ăn quả gần 640 ha; cây khác: 65 ha. 
(2) Đàn trâu 25.840 con, đạt 98,19% kế hoạch, đàn bò 84.772 con, đạt 95,25% kế hoạch, đàn lợi 149.670 con đạt 95,64%.  
(3)  Tại Văn bản số 101/UBND-NNTN ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đã đề xuất Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí ngân sách tỉnh 11.184 triệu đồng và trình Thủ tướng Chính phủ cho 

chủ trương sử dụng 66.890 triệu đồng nguồn dự phòng dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ các đơn vị, địa phương trồng rừng 

theo kế hoạch 
(4) Trong đó có 42 trang trại trồng trọt, 19 trang trại chăn nuôi, 01 trang trại lâm nghiệp, 01 trang trại thủy sản, 46 

trang trại tổng hợp. 
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thực hiện đầy đủ, kịp thời như: thực hiện thăm, tặng quà cho đối tượng người có 

công; hỗ trợ chính sách xã hội tại cộng đồng; thăm, chúc mừng thọ cho người 

cao tuổi; hỗ trợ cho trẻ em dịp Tết Nguyên đán…Bên cạnh đó, đã tổ chức hỗ trợ 

gần 166 tấn gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 

và giáp hạt đầu năm 2021; cấp 51.790 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận 

nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 13.761 hộ nghèo, hộ chính sách 

xã hội; đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách về sửa 

chữa, xây dựng nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, nhà vệ 

sinh…. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo 

tại khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh ước giảm từ 4 – 5%;  

 đ) Về y tế, giáo dục, văn hoá và bảo vệ môi trường sinh thái 

- Về Giáo dục: Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang 

trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân(5). Tỷ lệ học sinh ra lớp 

ngày càng tăng. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực(6). Công tác xây 

dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh có 178 trường 

đạt chuẩn Quốc gia(7), tăng 04 trường so với cùng kỳ năm trước. Phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì và nâng cao(8). Phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi được giữ vững với 100% số xã. Chương trình giáo dục 

phổ thông mới được quan tâm triển khai tích cực(9). Công tác phát triển nguồn 

nhân lực tiếp tục được chú trọng triển khai. Toàn tỉnh hiện có 60/85 xã đạt 

chuẩn tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo. 

- Về Y tế: Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường 

xuyên từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, chú 

trọng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19. Hiện tỉnh có 100% Trạm Y tế có bác sĩ, trong đó 

96,1% Trạm Y tế là có bác sĩ biên chế tại Trạm; 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về Y tế xã; công tác đầu tư, nâng cấp các Trạm Y tế xã được chú trọng(10). 

                                              
(5) Đến nay, tổng số trường mầm non, phổ thông là 374 trường, giảm 24 trường so với cuối năm học 2019-2020 (Mầm non 

còn 136 trường, Tiểu học còn 99 trường, THCS 111 trường và THPT-PTDTNT 28 trường). Lý do giảm: Thực hiện sáp nhập 

theo Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
(6) So với học kỳ I năm học 2019-2020, cấp THCS có tỉ lệ hạnh kiểm tốt tăng 0,61%; cấp THPT hạnh kiểm tốt tăng 2,9%. 

Học lực cấp THCS có tỉ lệ HS đạt Khá, Giỏi tăng lần lượt là 0,18% và 1,34%; học lực cấp THPT  có tỉ lệ HS đạt Khá, Giỏi 

tăng lần lượt là 0,5% và 3,1%. 
(7) Trong đó: mầm non: 55 trường, chiếm tỷ lệ 40,44%; tiểu học: 65 trường, chiếm tỷ lệ 65,66%; THCS: 45 trường, chiếm tỷ 

lệ 40,5%; THPT: 13 trường, chiếm tỷ lệ 46,4%. 
(8) Trong đó: (1) Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 gồm: 99/102 xã, phường, thị trấn; 9/10 huyện, thành phố; (2) 

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 gồm: 67/102 xã, phường, thị trấn (giảm 04 xã); 06/10 huyện, thành phố (tăng 03 

huyện); (3) Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 gồm: 97/102 xã, phường, thị trấn; 09/10 huyện, thành phố. 
(9) Đã hoàn thành tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1” và đưa tài liệu vào dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu 

học trên địa bàn tỉnh; thực hiện biên soạn tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2, lớp 6; Chuẩn bị các điều kiện 

triển khai Chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; Triển khai sử dụng phần mềm Office 365 trong công 

tác quản lý và dạy học từ năm học 2020-2021.  
(10) Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư sửa chữa trạm y tế các xã: Đăk Na, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Ngọc Lây từ nguồn kinh 

phí khắc phục bão lũ; chuẩn bị đầu tư 17 trạm y tế (Xây mới trạm y tế các xã: Pô Kô huyện Đăk Tô, Sa Nhơn huyện Sa Thầy, 

Hà Mòn huyện Đăk Hà, Chư Hreng thành phố Kon Tum, Đăk Dục huyện Ngọc Hồi. Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế các xã: 

Xốp, Đăk Nhoong, Đăk Blô và Đăk Long huyện Đăk Glei; Ya Tăng huyện Sa Thầy; Bờ Y huyện Ngọc Hồi; Ngọc Bay, Đăk 

Cấm và Ya Chim thành phố Kon Tum; Văn Xuôi, Ngọc Yêu và Măng Ri huyện Tu Mơ Rông) từ nguồn kinh phí của Chương 

trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của ADB. 
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Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường(11). Tỷ lệ bao phủ 

bảo hiểm Y tế đạt 92,3%. Toàn tỉnh hiện có 78 xã đạt chuẩn tiêu chí về Y tế. 

- Về Văn hóa: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn“; đẩy 

mạnh việc xây dựng và công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Các di 

tích lịch sử cách mạng, văn hóa và danh thắng tiếp tục được bảo tồn, khôi phục. 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì; nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ được đẩy mạnh thực hiện. Các hoạt động thể dục thể thao triển khai 

tích cực(12); các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư(13). Đã chỉ đạo 

triển khai điều tra, khảo sát công tác sửa chữa, bảo tồn nhà rông truyền thống 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiện đang triển khai xây dựng phương án 

bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về văn hóa là 81/85 

xã. 

- Về phát triển Môi trường: Công tác bảo vệ Môi trường và cải tạo cảnh 

quan nông thôn đã được các địa phương bước đầu trú trọng và ưu tiên bố trí 

nguồn lực để thực hiện, trong đó tập trung các lĩnh vực như: thu gom xử lý rác 

thải, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật, hình thành được các tổ, đội thu gom rác thải, 

quy định định kỳ tổ chức dọn vê sinh đường làng ngõ xóm. Nhiều mô hình cải 

tạo cảnh quan ở thôn đã được các địa phương áp dụng sáng tạo, phù hợp với 

điều kiện thực tế như mô hình đường hoa thay cỏ dại, mô hình đường điện chiếu 

sáng công lộ…, một số địa phương đã bắt đầu triển khai mô hình xây dựng khu 

dân cư nông kiểu mẫu .… đã góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. So 

với bộ tiêu chí đến nay có 57/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về Môi trường và 

An toàn thực phẩm. 

e) Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền, 

đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 

toàn xã hội, quốc phòng an ninh 

- Về đội ngũ cán bộ cơ sở: Đến nay về cơ bản các địa phương (cấp xã) qua 

Đại hội Đảng bộ xã đã được kiện toàn và chuẩn hóa đảm bảo theo quy định. Bên 

cạnh đó công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở 

đạt chuẩn được quan tâm củng cố, kiện toàn để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản 

lý Nhà nước; chính quyền cấp xã điều hành và giải quyết tốt nhiều vấn đề phát 

sinh ở nông thôn. Kết quả đến nay có 57/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

- Về Quốc phòng và an ninh: Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân xã đã 

được triển khai và thực hiện đảm bảo theo quy định và hàng năm đều hoàn thành 

                                              
(11) Đã tổ chức 151 đoàn kiểm tra (tuyến tỉnh 04 và tuyến huyện 147) tiến hành kiểm tra tại 2.869 cơ sở, trong đó 2.418 cơ sở 

đạt chuẩn an toàn thực phẩm, chiếm 84,3%; xử phạt vi phạm hành chính 31 cơ sở với số tiền phạt 20,975 triệu đồng, tiêu hủy 

sản phẩm thực phẩm tại 63 cơ sở với 64 loại sản phẩm gồm 137,07 kg thực phẩm rắn và 279,24 lít thực phẩm lỏng. 
(12) Tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 

-2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Hội thao kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

Ngành thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021) và Giải Việt dã tỉnh Kon Tum năm 2021. 
(13) Tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án: Nhà trưng bày Bảo tàng ngoài trời; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

Nhà thi đấu tổng hợp; Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh. 
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đạt các chỉ tiêu về quốc phòng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo; công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm tiếp tục được chỉ 

đạo thực hiện quyết liệt. Hiện nay toàn tỉnh có 82/85 xã đạt tiêu chí số 19 về 

quốc phòng và an ninh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những mặt đạt được 

Mặc dù Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 chưa được Trung ương ban hành do vậy chưa có sự hỗ trợ đầu tư kinh phí 

để thực hiện, nhưng với sự quyết tâm cao và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xâu 

sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự cố gắng, nỗ lực của các Sở, ngành, sự 

tham gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, người dân trên địa 

bàn tỉnh trong quá trình thực hiện, qua đó đã đạt được nhiều kết quả, như: Đã 

ban hành các Nghị quyết, xác định mục tiêu, lộ trình thực hiện; đồng thời đã ban 

hành các Chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; các địa 

phương đã chủ động huy động nguồn lực để đầu tư hỗ trợ thực hiện Chương 

trình, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thành mục tiêu đối với các xã phấn đấu đạt 

chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 và đến nay đã có thêm 01 xã đạt chuẩn xã 

nông thôn mới (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum). 

Song song với nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới, tỉnh đã có giải pháp 

chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, qua đó các nhiệm vụ về 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới đã được chỉ đạo tổ chức thực 

hiện bước đầu đạt kết quả, với 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 thôn 

đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.... 

2. Khó khăn, tồn tại 

- Mặc dù mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã được đề ra, tuy nhiên đến nay 

Trung ương vẫn chưa phê duyệt Chương trình, do đó địa phương chưa có cơ sở 

để xây dựng và ban hành Đề án hoặc kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; về cơ chế tổ chức thực hiện và bộ tiêu chí nông thôn mới cho 

giai đoạn 2021 – 2025 cũng chưa được ban hành nên không có cơ sở triển khai 

thực hiện, đặc biệt là cơ chế về huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn 

mới. 

- Nhu cầu về nguồn lực xây dựng nông thôn mới là rất lớn, trong khi đó 

ngân sách Trung ương năm 2021 chưa bố trí (mới bố trí kinh phí sự nghiệp 

nhưng quá ít so với nhu cầu (4.943 triệu đồng)); bên cạnh đó các địa phương 

chưa có các giải pháp để huy động, tăng cường nguồn lực đầu tư cho Chương 

trình như giải pháp phân bổ ngân sách địa phương, huy động sự tham hỗ trợ của 

các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.....do đó rất khó hoàn thành các tiêu chí về 

hạ tầng và khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra. 

- Một số xã mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, tuy 

nhiên qua rà soát hầu hết các xã chưa có phương án, giải pháp để nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nhằm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới, do đó dẫn đến đã có một 

số xã không duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, hoặc không đáp ứng đạt chuẩn theo 
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bộ tiêu chí mới như xã Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Cấm- thành phố Kon Tum, xã 

Đăk La- huyện Đăk Hà, Tân cảnh – huyện Đăk Tô …. 

- Việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành và các 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có lúc chưa được thường xuyên và đúng mức nên 

chưa hỗ trợ cho địa phương được nhiều trong triển khai thực hiện; đối với cấp xã 

(là cấp trực tiếp thực hiện) những vẫn còn tình trạng chờ ngân sách cấp trên 

phân bổ mới triển khai thực hiện... 

- Trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới 

kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu còn gặp nhiều khó khăn và khó 

hoàn thành mục tiêu đề ra (thiếu kinh phí xây dựng nâng cao các tiêu chí, một số 

thôn sáp nhập lại dẫn đến khó khăn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu....). 

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022: 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 

a) Mục tiêu năm 2022: Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn 

mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 44 xã. 

b) Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

- Có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới lên 44 xã. 

- Số tiêu chí bình quân cả tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 

10 tiêu chí. 

- Có ít nhất 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Có ít nhất 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và 06 xã đạt chuẩn 

xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí. 

 2. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

- Xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức xây dựng Đề án xây dựng huyện nông thôn mới tại các huyện 

phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã xây dựng Đề án hoặc kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025. 

- Tập huấn đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ đạo và vận hành Chương trình, trong 

đó đặc biệt là cấp xã và thôn. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

-  Tiếp tục triển khai xây dựng các dự án thành phần thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 

thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn đã giao nhằm hoàn thành 



 10 

mục tiêu đề ra. 

 - Chủ động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, 

trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xây dựng duy 

trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: 

1. Đối với Trung ương:  

- Đề nghị Trung ương sớm phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Đề nghị Trung ương quy định tạm thời các cơ chế thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới và xem xét bố trí kinh phí để các địa phương 

triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2021. 

- Đề nghị các Bộ ngành Trung ương cần quy định cụ thể về cơ chế lồng ghép 

các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cơ chế lồng ghép các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối với Tỉnh ủy: 

- Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổi chức đoàn thể quan 

tâm, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới; kêu gọi 

sự hỗ trợ và ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia 

đình thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách nhằm góp phần đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân 

cư. 

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nâng cao vai trò trách 

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các địa phương phải căn cứ 

vào mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Chương 

trình hành động, chủ động chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu của 

Chương trình đã đề ra;  

- Chỉ đạo Các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh, căn cứ chức năng và 

nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát 

hiện các vướng mắc, khó khăn và có kế hoạch hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng 

tiêu chí chưa đạt. 

- Thống nhất chủ trương ban hành cơ chế đối ứng từ ngân sách địa phương 

(tỉnh, huyện, xã) để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

trên cơ sở đó hàng năm phân bổ và giao định mức phân bổ ngân sách địa 

phương để thực hiện./. 
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