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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 
 

 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế 

quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm 

theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum (Ban chỉ đạo tỉnh) báo cáo tình hình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2020, cụ thể như sau: 

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

1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các 

CTMTQG, trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương(1), Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thành lập Ban chỉ đạo tỉnh(2); ban hành Quy chế 

hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên(3); kế hoạch 

hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020(4) và kế hoạch 

thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(5); kiện 

toàn Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh(6) và các 

huyện, thành phố theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ; 10/10 huyện, thành phố đã triển khai kiện toàn hoặc 

thành lập mới Ban chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban 

hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp mình để triển khai thực hiện; 86/86 

xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới. 

Đã xây dựng lộ trình và lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới giai 

                                           
(1) Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt CTMTQG Xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020; số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020; số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2016-2020; số 

41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG.  
(2) Tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.   
(3) Tại Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23/12/2016 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.  
(4) Tại Quyết định số 88/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.  
(5) Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.  
(6) Tại Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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đoạn 2016-2020, phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các xã 

điểm, phân công các Sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí xã nông thôn mới(7), 

các tiêu chí huyện nông thôn mới(8) giai đoạn 2016-2020, các tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020(9). 

Nhìn chung, hoạt động của Ban chỉ đạo các CTMTQG ở các cấp đã được 

triển khai nghiêm túc, hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời nắm bắt tình hình để 

chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá 

trình tổ chức và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn. 

2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện 

Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(10) 

và Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai 

đoạn 2016-2020(11). Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-

2020, có tính đến năm 2025(12) và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận 

nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(13), trên cơ sở đó, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các Đề án(14) làm cơ sở triển 

khai thực hiện. 

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của 

địa phương đã ban hành để hỗ trợ thực hiện các CTMTQG(15), trong năm 2019, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành, xây dựng trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định khác nhằm 

khuyến khích, động viên, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện từng CTMTQG phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu của từng CTMTQG đã được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện trong 

giai đoạn 2016-2020 như: Nghị quyết phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên 

địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; 

                                           
(7) Tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(8) Tại Công văn số 273/UBND-NNTN ngày 06/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(9) Tại Công văn số 2658/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(10) Tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy.   
(11) Tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy.  
(12) Tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.   
(13) Tại Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  
(14) Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 

36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(15) Chính sách phát triển cao su tiểu điền; Chính sách phát triển cà phê chè các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông; Đề 

án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án đầu tư phát triển và 

chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên 

đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân; Thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh; Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu 

dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát 

triển kinh tế rừng; Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăm sóc cà phê bằng chế phẩm phân bón sinh học 

bảo vệ môi trường tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô; Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong 

đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020,… 
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Nghị quyết quy điṇh mức hỗ trơ ̣ phát triển thủy lơị nhỏ, thủy lơị nôị đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiêṃ nước trên điạ bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh 

Kon Tum(16); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020; Chính sách cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín 

dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 

tỉnh năm 2018 hỗ trợ ngân sách cấp huyện đầu tư một số dự án quan trọng, cấp 

thiết, xây dựng nông thôn mới (35.478 triệu đồng), cải tạo, sửa chữa trường học, 

nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch trường học (16.598 triệu đồng); Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2020, trong đó 

quy định cụ thể kế hoạch năm 2020 sẽ tiếp tục rà soát các nguồn vốn để bổ sung 

thêm nguồn lực thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới nhằm sớm đạt 

mục tiêu đề ra; Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc 

biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng Khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh; ban hành Tiêu chí 

xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh, Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc 

biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-

2020; Sửa đổi, bổ sung Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới đối với từng khu vực cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 

2019 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 

2019 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo(17)... 

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh đã tổ chức ra quân 

phát động phong trào xây dựng nông thôn mới(18), phong trào chỉnh trang đô thị, 

các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả(19); 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực tế của các địa phương, đã tổ chức rà soát, xác 

định lại danh sách các xã mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, 

2020 để tập trung đầu tư, thực hiện, đồng thời chỉ đạo, phân công các đơn vị, địa 

                                           
(16) Trong đó phân bổ chi tiết 10.000 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới. 
(17) Tại Văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
(18) Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(19) Toàn tỉnh đã huy động được 53.742 người dân tham gia ra quân; huy động nhân dân tham gia đóng góp được 307,4 triệu 

đồng để xây dựng các công trình. Kết quả toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa 15,72 km đường giao thông nông thôn; phát 

quang, mở rộng đường, dọn vệ sinh, vét rãnh thoát nước đường giao thông nông thôn 419,04 km; chỉnh trang, san gạt mặt 

bằng 36,4 km đường; nạo vét, phát dọn 94,4 km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, nạo vét 36 công trình đập thủy lợi đầu mối; 

xây dựng 06 cầu gỗ dân sinh; thu gom, xử lý 96 m3 rác thải; đào 396 hố chứa rác thải; chỉnh trang hàng rào của 529 hộ; phát 

dọn vệ sinh môi trường các điểm công cộng 77,7 km; tưới và chăm sóc 76 ha cà phê; xây dựng 01 cổng thôn làng; Tu sửa nhà 

văn hóa 450 m2; Xây dựng 93 chuồng trại chăn nuôi…  



 
4 

phương xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới theo lộ 

trình(20). Rà soát, tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã mục tiêu 11.879 triệu 

đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Phân bổ 10% vốn dự phòng ngân 

sách Trung ương của CTMTQG xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo Hội đồng lựa 

chọn đơn vị cung ứng xi măng rà soát giá cả, thị trường, lựa chọn đơn vị cung 

ứng xi măng thực hiện Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công 

trình kinh tế - xã hội thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo sát với 

giá thị trường và hiệu quả nhất; tiếp tục triển khai thí điểm quản lý, khai thác, 

cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới; tổ chức thẩm định và công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; Tham mưu sơ kết 03 năm thực 

hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; Ban hành Kế hoạch và tổ 

chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện CTMTQG 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 

tư các CTMTQG theo quy định. 

3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện 

Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 

CTMTQG(21), Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ 

đạo tỉnh(22), công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ từ cấp 

tỉnh đến cấp cơ sở thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng văn bản 

hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện, các hoạt động kiểm tra thực tế 

tại các địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ 

chức thực hiện từng chương trình; kịp thời ghi nhận những điển hình tốt, hiệu 

quả để nhân rộng, cũng như những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham 

mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các 

CTMTQG. 

Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện các 

CTMTQG năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tình hình 

thực hiện các CTMTQG 6 tháng, ước thực hiện năm 2019; báo cáo Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn 

lực trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; báo cáo Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương 

thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết 

quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại tỉnh 

Kon Tum; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy 

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; báo cáo 

tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chủ trương giảm nghèo theo phương pháp 

tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(23); báo 

                                           
(20) Tại Văn bản số 18/CV-BCĐ ngày 25/02/2019 của BCĐ các CTMTQG tỉnh; Thông báo số 41/TB-UBND ngày 18/3/2019, 

Văn bản số 1295/UBND-NNTN ngày 30/5/2019, 2377/UBND-NNTN ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
(21) Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
(22) Ban hành tại Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh.  
(23) Tại Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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cáo thực trạng, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên 

thuộc đối tượng chính sách, người có công(24)… 

Xây dựng kế hoạch và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án giảm 

nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum, Đề án đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố Kon Tum; Tổ 

chức kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới tại 02 xã đạt chuẩn dưới 

05 tiêu chí: Xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei; thành lập các Đoàn 

công tác liên ngành tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, tổ chức 

thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại các huyện, thành phố, 

ngoài ra cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã tổ chức nhiều 

đợt làm việc, rà soát đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 

các xã mục tiêu giai đoạn 2016-2020, các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2019, 2020…; ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và tham mưu phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo quy định; chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 

kế hoạch các nguồn vốn, tình hình thực hiện các CTMTQG, cập nhật thông tin 

của chương trình, dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống 

thông tin đầu tư công theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT 

ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tổng hợp xử lý các vấn đề phát sinh, những đề xuất, kiến nghị của 

địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của 

từng chương trình, dự án thành phần trong kế hoạch năm 2019 cũng như đảm 

bảo lộ trình hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG trong giai đoạn 2016-

2020. 

Việc chấp hành chế độ báo cáo đã được các đơn vị, địa phương thực hiện 

cơ bản theo thời gian quy định. Tuy nhiên, chất lượng báo cáo chưa đồng đều, 

chưa đầy đủ theo yêu cầu cung cấp thông tin. 

4. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 

Trên cơ sở Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG, Quy chế 

hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo triển 

khai thực hiện các CTMTQG bám sát các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững; chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện các CTMTQG phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế; định 

kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các 

CTMTQG trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các CTMTQG năm 2019. Kịp thời triển khai thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ phát sinh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương. 

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công đã tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền chuyển nguồn, phân bổ kế 

hoạch vốn thực hiện các CTMTQG ngay sau khi được Trung ương bố trí chi 

                                           
(24) Tại Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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tiết; cụ thể hóa và ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định về xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương 

và điều kiện nguồn lực của địa phương; chủ động hướng dẫn các địa phương, 

đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án thành phần của các 

chương trình, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các CTMTQG;… 

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chỉ đạo tỉnh bao gồm 10 nội dung, 

nhiệm vụ, đến nay đã triển khai thực hiện hoàn thành 09/10 nội dung nhiệm vụ, 

01 nội dung đang triển khai thực hiện (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG NĂM 2019 

1. Kết quả huy động, phân bổ sử dụng nguồn vốn 

1.1. Kết quả huy động nguồn vốn 

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG là 

620.491 triệu đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Nhà nước là 546.362 triệu đồng, 

vốn lồng ghép từ chương trình, dự án khác 23.749 triệu đồng, dự kiến nguồn 

huy động là 50.380 triệu đồng, cụ thể: 

- Nguồn ngân sách Trung ương: 501.341 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư 

phát triển là 391.700 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 109.641 triệu đồng. Cụ thể: 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới 208.685 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển là 

160.185 triệu đồng (nguồn năm 2018 kéo dài sang 2019: 585 triệu đồng); vốn 

sự nghiệp là 48.500 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 292.656 triệu 

đồng (Vốn đầu tư phát triển là 231.515 triệu đồng (nguồn năm 2018 kéo dài 

sang 2019: 4.353 triệu đồng); vốn sự nghiệp là 61.141 triệu đồng).     

- Nguồn ngân sách địa phương: Kết quả bố trí lồng ghép nguồn ngân sách 

địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện các CTMTQG đạt 45.021 triệu 

đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 41.781 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 

3.240 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 42.263 triệu đồng; 

CTMTQG giảm nghèo bền vững 2.758 triệu đồng. 

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 23.749 triệu 

đồng. 

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, thông 

qua các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã 

thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh góp phần thúc đẩy 

thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối 

tượng chính sách khác góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019: Tại các xã 

xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay đạt trên 721.300 triệu đồng, 

chiếm tỷ lệ 83,3%/tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh; tổng dự nợ đạt trên 

2.254.800 triệu đồng với 48.845 hộ còn dư nợ. Thông qua nguồn vốn tín dụng 

chính sách nêu trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các 
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đối tượng chính sách khác, đến cuối năm 2019 đã có 24.567 lượt hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho 2.344 lao 

động; 130 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 484 

hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; 13.453 công trình nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn được xây dựng... 

Bên cạnh nguồn lực bố trí từ ngân sách Nhà nước, thông qua cuộc vận 

động hưởng ứng phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn 

mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và 

đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực hỗ trợ thực hiện 

các CTMTQG. Kế hoạch năm 2019 dự kiến huy động khoảng 50.380 triệu đồng 

hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, đến nay đã huy động được 25.380 triệu đồng từ 

các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, 

xã nghèo… (Chi tiết tại biểu số 03, 04 kèm theo). 

1.2. Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện từng chương 

trình 

Triển khai kế hoạch năm 2019, các sở ngành, địa phương đã tập trung 

phân bổ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; triển khai Đề án 

chương trình mỗi xã một sản phẩm; hỗ trợ phát triển giáo dục, đời sống văn hóa, 

cải thiện môi trường, giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn; đầu tư cơ sở 

hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm 

nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ đưa lao động xuất 

khẩu làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn; thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, công tác 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giám sát đánh giá các chương trình. 

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của 

Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan. Đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2020, tổng giải ngân kế hoạch vốn 

năm 2019 thực hiện các CTMTQG đạt 524.891 triệu đồng, đạt 84,59% kế hoạch 

(trong đó vốn đầu tư phát triển: 366.763 triệu đồng, đạt 84,61% kế hoạch; vốn 

sự nghiệp: 109.063 triệu đồng, đạt 96,62% kế hoạch; vốn huy động: 25.380 

triệu đồng, đạt 50,38% kế hoạch), tỷ lệ giải ngân và thực hiện so với kế hoạch 

thấp chủ yếu do việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách thực hiện các 

Chương trình còn hạn chế. (Chi tiết tại biểu số 03, 04 kèm theo). 

Về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG 

xây dựng nông thôn mới: Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay 

trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01 huyện (huyện Đăk Hà) còn nợ đọng xây dựng cơ 

bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản 

thuộc ngân sách địa phương đến nay chưa xử lý là 723 triệu đồng (số nợ đọng 
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đến hết ngày 31/12/2014), giảm 6.317 triệu đồng so với cuối năm 2018; Số nợ 

đọng xây dựng cơ bản nêu trên do địa phương phê duyệt dự án và để phát sinh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo(25) và địa phương đã có cam kết xử lý dứt điểm 

nợ đọng trong năm 2020, không để phát sinh nợ mới (Chi tiết tại biểu số 05). 

2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

Năm 2019, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân 

trong tổ chức, triển khai thực hiện các CTMTQG, đã tạo được sự chuyển biến 

tích cực và đạt được một số kết quả trong xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo. Kết quả cụ thể như sau: 

2.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

2.1.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới 

Tính đến tháng 3/2020, toàn tỉnh đã có 24 xã đã được công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu 

chí, 10 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Bình quân 

đạt 13,52 tiêu chí trên xã. 

2.1.2. Một số kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới 

- Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 

tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản 

xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các 

công trình, dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích, 

vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 49 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 

57,65%), 82 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 96,47%), 83 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 

97,65%), 45 xã đạt tiêu chí về trường học (đạt 52,94%), 58 xã đạt tiêu chí cơ sở 

vật chất văn hóa (đạt 68,24%), 79 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn (đạt 92,94%),… 

- Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân là mục tiêu 

đặt ra trong thực hiện CTMTQG và đã được chú trọng tập trung thực hiện. Việc 

đẩy mạnh thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất của CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới đã góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập 

bền vững cho người dân nông thôn, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất 

hiệu quả... Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 28,24% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 

34,12% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 100% số xã đạt tiêu chí lao động có việc 

làm; 50,59% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất. 

- Về cải thiện môi trường nông thôn: Công tác bảo vệ môi trường luôn 

được chú trọng, các thôn, làng đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ở khu dân cư 

                                           
(25) Tại Công văn số 2657/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.      
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vào hương ước, quy ước của thôn, một số địa phương đã thành lập các tổ thu 

gom rác thải, vận động các hộ gia đình đào hố rác vệ sinh, xây dựng các thùng 

rác đựng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, tham gia hưởng ứng 

và thực hiện có hiêu quả phong trào “5 không 3 sạch” do Hội Liên hiệp phụ nữ 

các cấp tổ chức, phát động… Kết quả đến nay, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt khoảng 89%; số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn 

thực phẩm đạt 52,94%. 

- Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự: 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng 

nông thôn mới được chú trọng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó đã góp 

phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn 

hóa, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn 

hóa các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn 

hóa, thể thao ở xã, thôn được quan tâm triển khai. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã 

có 74 xã đạt tiêu chí về văn hóa (đạt 87,06%). 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, 

không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ; tệ nạn xã hội cơ bản đã giảm 

xuống, đời sống nhân dân được ổn định. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là đối với cán bộ chủ 

chốt các cấp về vị trí, vai trò xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong điều 

kiện mới được tăng cường; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho lực 

lượng dân quân tự vệ xã. Qua đó, không ngừng nâng cao ý thức quốc phòng, 

nhận rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh đã có 81 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh 

(đạt 95,29%). 

(Chi tiết tại biểu số 06 kèm theo) 

2.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững 

2.2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo 

Việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng 

kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 

tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao 

dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2019 là 18.858 hộ, chiếm 

13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, 

chiếm 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Trong năm 2019 có 

5.305 hộ thoát nghèo, tương ứng giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4,01%, đạt 114,57% so 

với kế hoạch (giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm).  

Số hộ cận nghèo là 8.809 hộ, chiếm 6,36% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong 

đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,3% so với tổng số hộ dân 

tộc thiểu số toàn tỉnh. Trong năm 2019 có 2.804 hộ thoát cận nghèo, tương ứng 

giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,33%, đạt 116,5% so với kế hoạch (giảm tỷ lệ hộ 

cận nghèo từ 2-3%/năm).  
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- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và 

dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn: 

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 93%; 

100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo 

hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%. 

+ 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, 

trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến 

thức cho người dân. Có 178 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 

+ 89% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình 

thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây 

trồng hàng năm trên địa bàn. 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng 

hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; tỷ lệ kilomet đường thôn 

xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 

57%. 

- 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản 

xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các 

xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác. 

- Đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.641/3.546 lao động nông thôn, đạt 

102,68% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp 3.024 lao động, nghề phi 

nông nghiệp 617 lao động. Sau đào tạo nghề có 3.040 lao động có việc làm sau 

học nghề, chiếm 85,73% tổng số lao động đã học nghề; có 163 hộ gia đình có 

lao động tham gia học nghề thoát nghèo và có thu nhập khá (76 hộ thoát nghèo, 

87 hộ có thu nhập khá). 

2.2.2. Kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình 

a) Dự án 1: Chương trình 30a 

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: Đã tập trung 

đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại 02 huyện nghèo 

và 01 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; Hệ thống đường giao thông trên địa bàn các 

xã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và giao thương hàng 

hóa. Các công trình thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước được xây dựng, từng bước 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường lớp học 

được đầu tư, sửa chữa để phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong vùng. 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo: Ngân sách Trung ương bố trí 20.773 triệu đồng để thực hiện mua 

vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng; thực 

hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với các nội dung được hỗ 

trợ như cây giống lương thực (giống lúa, ngô); cây công nghiệp (cây cà phê, keo 

lai); gia cầm, gia súc; hỗ trợ làm chuồng trại, xây dựng các mô hình chuồng 
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trâu, bò; vật tư (phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật); hỗ trợ máy móc, thiết 

bị, công cụ phục vụ sản xuất. Nhìn chung, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật 

tư sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được Nhân dân 

đồng tình tham gia hưởng ứng. 

Về hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Tiếp tục triển khai hướng dẫn chính sách 

hỗ trợ người lao động thuộc huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. 

Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho lao động học nghề, ngoại ngữ và giáo dục 

định hướng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền 

ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp đồ dùng các nhân 

thiết yếu, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý lịch tư pháp để 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 350 triệu đồng chưa được giải ngân(26). 

Đã tổ chức tổ chức 05 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở tại 03 

huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H’Drai với 253 đại biểu tham gia, tổng 

kinh phí thực hiện 245 triệu đồng. 

b) Dự án 2: Chương trình 135 

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc 

biệt khó khăn: Thực hiện đầu tư 177 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển(27), các 

công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của 

người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất 

lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho vùng hưởng lợi, được người dân đồng 

tình tham gia ủng hộ. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách 

Trung ương hỗ trợ 17.382 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ giống cây trồng như 

như cây lương thực, cây công nghiệp (cà phê), cây dược liệu (sâm dây, đương 

quy, cây xạ đen, cây sa nhân); giống vật nuôi (trâu, bò, heo); vật tư (phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, vôi); tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê và 

hỗ trợ máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất (bình phun thuốc...). Nhìn chung 

các lại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, 

đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được nhân dân đồng tình tham gia 

hưởng ứng. 

Nâng cao năng lưc̣ cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Từ nguồn vốn ngân 

sách Trung ương bố trí 2.699 triệu đồng, đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn, nâng 

cao năng lực(28) cho 1.111 đại biểu là các đối tượng cộng đồng và cán bộ cơ sở 

trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt 

khó khăn; tổ chức 01 đoàn với 30 đại biểu cán bộ cơ sở và cộng đồng đi tham 

                                           
(26) Nguyên nhân do hầu hết lao động các huyện nghèo tham gia thị trường miễn phí. 
(27) Gồm 120 công trình giao thông, 04 công trình điện sinh hoạt, 13 công trình giáo dục, 01 công trình giếng nước tập trung, 

03 công trình cấp nước sinh hoạt, 20 công trình thủy lợi, 01 hàng rào trung tâm thôn và 14 công trình về văn hóa.. 
(28) Với các nội dung bao gồm: Các kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ 

nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát triển sản xuất; Cơ chế đặc thù trong Quản lý 

đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP 

ngày 02/12/2016 và Trình tự thủ tục lập hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. 
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quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam với kinh phí 2.699 triệu đồng, 

đạt 100% kế hoạch. Qua đó, đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực 

quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình 

135 giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai 

tại địa phương. Các đối tượng có liên quan trong cộng đồng đã phát huy vai trò 

trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu. 

c) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương 

trình 135: Đã triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thực hiện dự 

án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng 

kinh phí giải ngân 1.147 triệu đồng/1.156 triệu đồng, đạt 99,2% kế hoạch. 

d) Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Tổng kế hoạch vốn 

năm 2019 được ngân sách Trung ương bố trí 5.263 triệu đồng để thực hiện hoạt 

động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin. Các đơn vị, địa 

phương đã phối hợp thực hiện các phóng sự, tin bài, in panô, tờ gấp truyền 

thông về giảm nghèo và tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 

cán bộ cơ sở làm công tác thông tin và truyền thông với kinh phí 4.160 triệu 

đồng. Đã tiến hành lắp đặt Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y, huyện Ngọc Hồi với tổng kinh phí đã giải ngân là 2.901 triệu đồng/3.033 

triệu đồng.  

đ) Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá: Kế hoạch vốn năm 

2019 được ngân sách Trung ương hỗ trợ 823 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ 

nâng cao năng lực và giám sát đánh giá. Đã tổ chức tham gia 01 lớp tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Bạc Liêu; tổ chức 02 

lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

giảm nghèo cấp xã, huyện và đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã. Qua đó, 

tiếp tục tăng cường kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện chính sách, chương 

trình giảm nghèo cho đội ngũ thực hiện công tác giảm nghèo cơ sở; tổng kinh 

phí giải ngân 739 triệu đồng, đạt 89,74% kế hoạch vốn. 

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

3.1. Những mặt đạt được 

Việc triển khai thực hiện các CTMTQG trong năm đã tạo được những 

chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, 

thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh.  

Các CTMTQG đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo… đồng 
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thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa 

phong phú lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Kiến thức sản xuất, trình độ học 

vấn, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức 

khỏe ngày càng tốt hơn. 

Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, 

thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất 

lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được 

cải thiện; các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã 

phát huy tốt hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của 

Nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an 

sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. 

Công tác quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG được các ngành, các 

cấp triển khai có hiệu quả, kịp thời ghi nhận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các 

nội dung, hoạt động của từng chương trình.  

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững được quan tâm, đổi mới với nhiều phương thức; công tác cập nhật, đưa tin 

về các mô hình, kinh nghiệm điển hình, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững được triển khai thường xuyên. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã chủ động 

xây dựng lộ trình và đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng 

cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; kết quả đến nay chỉ 

còn 01 huyện còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông 

thôn mới, địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xử lý dứt điểm nợ 

đọng, không để phát sinh nợ mới. 

Mặc dù trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, ngoài nguồn 

vốn hỗ trợ thực hiện các CTMTQG từ ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các địa phương đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực lồng ghép thực hiện 

các nội dung, hoạt động trọng tâm của từng chương trình, qua đó góp phần nâng 

cao kết quả thực hiện các chương trình, duy trì và nâng cao kết quả xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức 

triển khai thực hiện các CTMTQG, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá các CTMTQG, cụ thể: 

Trong điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, 

toàn tỉnh có 55/85 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 

02 huyện nghèo, 01 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó nhu cầu nguồn lực đầu 

tư xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn, tuy 

nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian 
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qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

Tình hình diễn biến thời tiết trong năm có nhiều bất lợi; sâu bệnh trên cây 

trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra nhiều nơi; giá cả một số mặt 

hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, làm chậm 

tiến độ triển khai một số nội dung, hoạt động của các CTMTQG. 

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nhìn chung còn chậm và tập trung giải ngân 

vào các tháng cuối năm; trong đó đối với nguồn vốn sự nghiệp do các đơn vị, 

địa phương chậm triển khai thực hiện, một số nhiệm vụ do mới triển khai 

(Chương tình OCOP), quy trình thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều bước 

(hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị) nên các đơn vị, địa phương 

còn lúng túng, mất nhiều thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục. Về vốn đầu tư phát 

triển, do Trung ương chậm hướng dẫn kế hoạch thu hồi vốn ứng trước, sau khi 

được bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, địa phương phải 

điều chỉnh kế hoạch năm 2019 cho phù hợp với kế hoạch trung hạn được giao, 

bên cạnh đó đối với các công trình có giá trị gói thầu nhỏ, đa số đơn vị không 

tạm ứng mà thực hiện thanh toán sau khi công trình hoàn thành (thường là vào 

Quý IV) nên ảnh hưởng đến kết quả giải ngân. Mặc dù kết quả xử lý nợ đọng 

xây dựng cơ bản trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số 

kết quả, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2019. 

Một bộ phận người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của 

Nhà nước, chưa phát huy tính chủ động để vươn lên thoát nghèo; vẫn còn tình 

trạng một số hộ nghèo khi được đưa vào diện điều tra đã cố tình giấu tài sản gây 

khó khăn trong công tác điều tra. 

Số hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh trong năm 2019(29) giảm 631 hộ so 

với năm 2018(30), tuy nhiên nhìn chung tỷ lệ tái nghèo và nghèo phát sinh vẫn 

còn cao, nguyên nhân chủ yếu do: Tách hộ, hộ không có sức lao động (bệnh 

hiểm nghèo, già yếu, tai nạn giao thông); hộ gia đình thuộc diện di dân tái định 

cư nhưng chưa được bố trí đất ở; hộ di dân tự do; hậu quả do thiên tai, lũ lụt, sạt 

lở đất. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương 

chưa được chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt trong công tác hướng dẫn các địa phương 

triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CTMTQG của các cơ quan chủ trì 

chương trình; Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và 

đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự 

án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo 

còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp 

báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. 

 

 

                                           
(29) Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 có 1.312 hộ tái nghèo (215 hộ), hộ nghèo phát sinh mới (1.097 hộ), chủ 

yếu tập trung ở các huyện Đăk Glei, Kon Rẫy, Ia H’Drai. 
(30) Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 có 1.943 hộ tái nghèo (204 hộ), hộ nghèo phát sinh mới (1.739 hộ), chủ 

yếu tập trung ở các huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Ia H’Drai. 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CTMTQG NĂM 2020 

1. Kế hoạch năm 2020 

1.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

Củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn 

mới, đi đôi với việc tập trung xây dựng các xã có điều kiện, khả năng, đảm bảo 

các xã đến cuối năm đạt thêm được từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới. 

Phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 28 xã được công nhận đạt chuẩn xã 

nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. 

Về xây dựng xã, thôn, khu dân cư nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020: 

Phấn đấu có 06 xã(31) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã(32) đạt chuẩn 

xã nông thôn mới kiểu mẫu, có 06 thôn(33) đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, có 50% số thôn tại 08 xã(34) thuộc phạm vi Đề án hỗ trợ thôn, bản 

thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững 

theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ đạt chuẩn thôn nông thôn mới. 

1.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông 

thôn mới, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã 

hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, 

cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm (riêng các 

huyện nghèo giảm 6-8%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%, tỷ lệ lao động được 

đào tạo nghề đạt 36,6%; tỷ lê ̣bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,35%; tỷ lê ̣xa ̃đaṭ bô ̣

tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%. 

2. Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút 

Corona gây ra (dịch Covid-19) tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã và 

đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, bên cạnh đó tình hình 

hạn hán, thiếu nước dự báo có thể xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn trong 

năm 2020, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các CTMTQG nói riêng năm 2020 sẽ 

gặp nhiều khó khăn, thách thức; Tuy nhiên với nỗ lực phấn đấu cao nhất thực 

hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020 và 

giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, yêu cầu các Sở, ban ngành, các địa phương, thành 

                                           
(31) Xã Đoàn Kết, Thành phố Kon Tum; xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; xã Đăk Nông, huyện Ngọc 

Hồi; xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy và xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. 
(32) Xã Đoàn Kết, Thành phố Kon Tum và xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà. 
(33) Thôn 4, xã Hòa Bình, TP Kon Tum; Thôn Thống nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy; 

Thôn Nhơn Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy; Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi. 
(34) Xã Đăk Blô, Đăk Nhoong, Đăk Long, huyện Đăk Glei; xã Rờ Kơi, Mo Ray, huyện Sa Thầy; xã Ia Đal, Ia Tơi và Ia Dom, 

huyện Ia H’Drai. 
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viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Về huy động nguồn lực thực hiện các CTMTQG 

- Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép 

các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; tập trung đầu tư cho các 

địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Các đơn vị, địa phương khẩn trương phân bổ, giao dự toán chi tiết cho 

các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổ chức triển khai dự toán thực hiện các 

CTMTQG năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo đúng quy định 

pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công và nội dung nhiệm vụ của 

từng Chương trình; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 2020 

ngay từ đầu năm; địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng 

nông thôn mới phải ưu tiên bố trí nguồn lực xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 

2020, không để phát sinh nợ mới. 

- Các cấp ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) chủ động rà soát, cân đối 

bố trí thêm nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

(ưu tiên tập trung cho các xã, thôn gần đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đã 

được công nhận đạt chuẩn nhằm giữ vững tiêu chí, đồng thời tiếp tục xây dựng 

phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

và tăng thu nhập cho người dân. Tăng cường các hình thức xã hội hóa, thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông 

nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cung cấp nước sạch, dịch vụ 

văn hóa - thể thao phục vụ xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực từ 

cộng đồng và lồng ghép các chương trình, chính sách giảm nghèo khác để giảm 

nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; công khai các khoản đóng góp của dân theo 

nguyên tắc tự nguyện. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay tiêu dùng từ nguồn 

vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần 

ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh(35), các chính sách 

tín dụng chính sách xã hội, tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn góp phần 

thực hiện các mục tiêu của các CTMTQG. 

2.2. Tăng cường công tác chỉ đạo từ tỉnh đến các cấp huyện, xã thông qua 

chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các CTMTQG các cấp, đảm bảo sự phối 

hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các sở, ban ngành với các địa phương và 

các cơ quan tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp 

thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh (Các cơ quan chủ trì CTMTQG, chủ trì dự án thành 

                                           
(35) Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND, ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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phần thuộc chương trình) và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của từng Chương trình, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong 

kế hoạch năm 2020; hướng dẫn và triển khai tổ chức đánh giá tình hình thực 

hiện các CTMTQG trên địa bàn theo thời gian quy định; tăng cường công tác chỉ 

đạo, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng Chương trình. 

2.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, dự án thành phần 

thuộc các CTMTQG; công khai các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ người dân 

tiếp cận các nguồn vốn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, 

tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tạo sinh kế cho người nghèo. Nâng cao hiệu 

quả thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và chính sách giảm 

nghèo bền vững. Thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát 

huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai các mô hình hợp 

tác, liên kết giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản 

phẩm, thu hút lao động nghèo vào làm việc ổn định trong các doanh nghiệp. 

2.4. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung 

chính sách được lồng ghép, tích hợp vào thực hiện các CTMTQG 

- Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tập 

trung ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; triển khai có hiệu quả Đề án hỗ 

trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 

nghèo bền vững theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông 

thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu xây 

dựng thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, 

trong đó đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 

nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi 

thế của mỗi địa phương; xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã có liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP, nhằm nâng cao vai trò 

của các hợp tác xã và chất lượng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo 

hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - 

xanh - sạch - đẹp, hiện đại và luôn giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc 

nông thôn truyền thống; phát triển và nhân rộng các tuyến đường hoa - cây xanh 

theo hướng xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vận động 

và hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp theo hướng gọn, sạch, xanh và tạo 

thêm giá trị kinh tế; nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 

chuẩn, nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông 

thôn được phân loại và xử lý với các mô hình phù hợp; chú trọng xử lý môi 

trường ở những khu vực bị ô nhiễm (làng nghề, bãi chôn lấp rác tập trung,...). 

Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ giữa xây 

dựng nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
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hóa”; chú trọng phát triển các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, làng 

nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp ở nông thôn. 

Tăng cường công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, tập 

trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an 

ninh, trật tự khu vực nông thôn”. 

- Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững 

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã 

nghèo và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập 

trung thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua 

các chính sách giảm nghèo hiện hành và CTMTQG giảm nghèo bền vững nhằm 

cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển 

sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều 

như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Từng bước thu hẹp 

dần khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã 

hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa.  

2.5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong thực hiện các 

CTMTQG 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững; đa dạng các hình thức truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, 

các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững để phổ biến và nhân rộng; tiếp tục triển khai sâu 

rộng và thiết thực phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn 

mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

bỏ lại phía sau”.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các 

tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững góp phần 

tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị, của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các CTMTQG; khơi dậy ý chí chủ 

động, vươn lên của người nghèo, thay đổi nhận thức trong việc sử dụng nguồn 

lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng một cách có hiệu quả để thoát nghèo 

bền vững.  

- Thực hiện các hình thức khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời 

tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững. 
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2.6. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm 

công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các 

xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.  

2.7. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thường xuyên rà soát các mục 

tiêu, chỉ tiêu kế hoạch để phấn đấu hoàn thành mục tiêu các CTMTQG giai đoạn 

2016-2020, nhất là những địa phương khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 

mục tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của 

các Bộ, ngành Trung ương, triển khai công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng xây dựng, thực 

hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. 

2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các 

CTMTQG; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với 

xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.  

2.9. Các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

1334/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về ban hành Chương trình hành động triển 

khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

21/01/2020 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong 

thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, Văn bản số 

2688/UBND-KGVX ngày 15/10/2019 về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020. 

Trên đây là kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2019 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2020 của tỉnh Kon Tum./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ TW các CTMTQG (b/c); 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; 

Lao động -Thương binh và Xã hội; Ủy Ban Dân tộc (b/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX2, KTTH. 
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