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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn xã Chư Đang Ya
Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể
như sau;
I. KẾ HOẠCH NĂM 2021:
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới theo chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy ban nhân dân xã
xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chí làng, xã nông thôn mới năm 2021 cụ thể
như sau:
A. MỤC TIÊU:
Tiếp tục củng cố, giữ vững 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt
được của xã gồm: Tiêu chí 1: Quy hoach; Tiêu chí số 2: giao thông; Tiêu chí số 3:
Thủy lợi; tiêu chí số 4: Điện; tiêu chí số 5 Trường học, Tiêu chí số 7 : Cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 12:
Lao động có việc làm; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 16 : Văn hóa ; Tiêu chí số
14: Giáo dục và đào tạo.
Xã chưa đạt 8 tiêu chí: Tiêu chí số 6: cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 :
Nhà ở và dân cư; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 11- Hộ nghèo; Tiêu chí số
13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 17 : Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí
số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 19: Quốc phòng và an
ninh.
Tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt thêm 04 tiêu chí nâng tổng số
15/19 tiêu chí (Tiêu chí số 6: cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản
xuất; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 –
Quốc phòng và An ninh).
B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện
a. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn,
làng để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
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- Thực hiện tốt phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới;
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm rõ chủ trương,
cơ chế chính sách để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.
- Chủ động lồng ghép các nguồn lực, chương trình, dự án, mô hình đầu tư
trọng tâm, trọng điểm cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và phát triển sản xuất nhằm
nâng cao đời sống, vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân.
- Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng dân cư trực tiếp xây dựng
các công trình theo hướng “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
b. Nhiệm vụ thực hiện cụ thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
- Tiêu chí số 1 - Quy hoạch: UBND xã tập trung công bố, công khai quy
hoạch, lập quy chế quản lý quy hoạch.
- Tiêu chí số 2 - Giao thông: Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn
đầu tư bê tông hóa các tuyến đường nội đồng.
- Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: Tăng cường làm tốt công tác quản lý, điều tiết
nước tưới đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân. Chủ động
triển khai thực hiện đúng các yêu cầu và quy định về công tác phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.
- Tiêu chí số 4 - Điện: Tiếp tục nâng cấp hệ thống lưới điện. Đồng thời vận
động nhân dân làm trụ điện cho gia đình phải đảm bảo theo quy định kỹ thuật điện
nông thôn.
- Tiêu chí số 5 - Trường học: Xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở
vật chất trường lớp các cấp học và trang thiết bị, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về cơ
sở vật chất cho việc dạy và học của các cấp học trên địa bàn để đạt chuẩn nông
thôn mới.
- Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Duy trì phát động các phong trào
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch,
đẹp ở khu dân cư nông thôn. Xã phải có điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người
cao tuổi theo quy định.
- Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hiện nay xã không
có quy hoạch chợ vì vậy các ban ngành đoàn thể thường xuyên phối hợp với hộ gia
đình và các quán, có kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị các hộ
kinh doanh buôn bán đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký kinh
doanh giao thương hàng hóa.
- Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông: Tiếp tục đầu tư, xây dựng
điểm bưu điện của xã đảm bảo theo quy định và hệ thống loa đài để đảm bảo thông
tin truyền thanh tới từng hộ gia đình.
- Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: Tăng cường công tác vận động quần chúng,
phát huy phòng trào tương thân tương ái, huy động các nguồn lực hỗ trợ và cho các
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hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày
10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ để sửa chữa lại nhà ở ổn định cuộc sống để
xóa được nhà tạm cho các hộ dân.
- Tiêu chí số 10 - Thu nhập: Tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân lựa
chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng, thích ứng với
biến đổi khí hậu và chống chịu sâu, bệnh hại, có giá trị kinh tế cao, kết hợp hỗ trợ
đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất theo hướng sản
xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo: Huy động các nguồn lực và tập trung triển
khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của xã. Phấn đấu đến cuối năm 2021 hộ
nghèo chiếm đưới 15%.
- Tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao
động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần
chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
- Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất: Tuyên truyền vận động các hộ dân
buôn bán trên địa bàn thành lập hợp tác xã. Phát triển các mô hình, liên kết sản
xuất giữa doanh nghiệp với người dân về sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên
địa bàn một cách bền vững.
- Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và
xã hội hóa giáo dục, kêu gọi cộng đồng xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tiếp
tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đảm bảo khang trang, sạch đẹp
để thu hút, duy trì sỹ số học sinh đến trường đạt trên 99% trở lên. Thường xuyên
nâng cao chất lượng đội ngũ giao viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học,
phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh. Chú trọng đào tạo nghề, có chính
sách hỗ trợ thanh niên nông thôn học nghề và nâng cao kỹ năng lao động, nhằm tạo
nguồn nhân lực phục vụ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn
mới của địa phương.
- Tiêu chí số 15 - Y tế: Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều
hình thức và vận động nhân dân tích cực tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. bố
trí đủ đội ngũ Y, Bác sỹ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
- Tiêu chí số 16 - Văn hóa: Tiếp tục phát huy các phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ và “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi.
Đồng thời kết hợp với các cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và “Cuộc vận
động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Thường
xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực
hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và xây dựng văn hóa
giao thông trong khu dân cư. Nâng cao chất lượng bình xét, công nhận hàng năm
các danh hiệu “Thôn văn hóa, Làng văn hóa”. Củng cố, phát huy các Tổ hòa giải ở
cơ sở trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không gây mất đoàn
kết nội bộ, giữ gìn nếp sống văn minh, đoàn kết các dân tộc tại địa phương.
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- Tiêu chí số 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm: Tiếp tục đầu tư, cải
tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, đảm bảo cung
cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường. Thường xuyên vận động người dân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh
hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Vận động nhân dân xây dựng nhà
tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và thực hiện mai táng phù hợp với phong
tục tập quán, quy định của địa phương.
- Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Thường
xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Hàng năm cử
cán bộ, công chức tham gia các lớp học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận
chính trị để nâng cao trình độ. Tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình và bình đẳng
giới tới từng hộ dân. Nâng cao vài trò của tổ hòa giải thôn, làng để hòa giải tại
thôn, làng hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp. Xây dựng các buổi tuyên truyền
pháp luật tới từng thôn, làng, triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước đến
người dân.
- Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh: Tăng cường xây dựng lực
lượng dân quân “ Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
Xây dựng lực lượng công an xã ngày càng trong sạch và vững mạnh. Chủ động
triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống, làm thất bại âm mưu diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, vi
phạm an toàn giao thông. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của
nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp.
Phấn đấu đến năm 2021 xã hoàn thành 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn xã.
II. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Tổng mức vốn: 5,6 đồng.
2. Dự kiến kế hoạch vốn theo các nội dung thực hiện:
a. Nguồn vốn Chương trình NTM:
- Kinh phí cắm mốc Quy hoạch: 100 triệu đồng;
- Kinh phí xây dựng nhà văn hóa đa năng xã: 2,5 tỷ đồng;
- Kinh phí xây dựng nhà Sinh hoạt cộng đồng làng Wet: 400 triệu đồng;
- Kinh phí mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã, thôn, làng: 250 triệu đồng
(thiết bị nhà văn hóa xã: 40 triệu; thiết bị văn hóa thôn, làng: 30 triệu/ thôn, làng);
- Kinh phí mua sắm, sửa chữa bộ loa đài phát thanh xã và 07 thôn, làng: 300
triệu đồng;
b. Nguồn Chương trình 135:
- Kinh phí xây dựng đường giao thông làng Iagri đi làng Xóa 1 ty đồng;
- Kinh phí xây dựng đường giao thông làng Xóa 750 triệu đồng.
- Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất 300 triệu đồng.
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V. Tổ chức thực hiện:
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh
giá và theo dõi tiến độ thực hiện các tiêu chí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:
- Tiêu chí số 1 – Quy hoạch: Công chức ĐCXD;
- Tiêu chí số 2 – Giao thông: Công chức ĐCXD;
- Tiêu chí số 3 – Thủy lợi: Công chức ĐCNN;
- Tiêu chí số 4 – Điện: Công chức ĐCXD;
- Tiêu chí số 5 – Trường học: Hiệu trưởng trường TH&THCS, Mầm non;
- Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa: Công chức VHXH phụ trách VH;
- Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Công chức ĐCXD;
- Tiêu chí số 8 – Thông tin và Truyền thông: Công chức VHXH phụ trách
VH chủ trì phối hợp với Bưu điện xã;
- Tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư: Công chức ĐCXD chủ trì phối hợp với
Công chức VHXH phụ trách XH;
- Tiêu chí số 10 – Thu nhập: Công chức TCKT phối hợp với Công chức
VHXH phụ trách XH và Văn phòng Thống kê;
- Tiêu chí số 11 – Hộ nghèo: Công chức VHXH phụ trách XH;
- Tiêu chí số 12 – Lao động có việc làm: Công chức VHXH phụ trách XH;
- Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất: Công chức TCKT;
- Tiêu chí số 14 – Giáo dục và Đào tạo: Trong đó:
+ Chỉ tiêu 14.1 (Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở) và 14.2 (Tỷ lệ học
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ tông, bổ túc, trung
cấp): Hiệu trưởng trường TH&THCS, Mầm non;
+ Chỉ tiêu 14.3 (Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo): Công chức
VHXH phụ trách XH;
- Tiêu chí số 15 – Y tế: Trạm Y tế;
- Tiêu chí số 16 – Văn hóa: Công chức VHXH phụ trách VH;
- Tiêu chí số 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm: Trong đó:
+ Chỉ tiêu 17.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo
quy định về bảo vệ môi trường): Công chức ĐCNN;
+ Chỉ tiêu 17.2 (Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng
nghề đảm bảo quy định); chỉ tiêu 17.3 (Xây dựng, cảnh quan, môi trường xanhsạch-đẹp, an toàn); chỉ tiêu 17.5 (Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân
cư tập trung, cơ sở SX-KD được thu gom, xử lý theo quy định); chỉ tiêu 17.6 (Tỷ lệ
hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch);
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Chỉ tiêu 17.4 (Mai táng phù hợp với phong tục tập quán, quy định chính quyền và
theo quy hoạch): Công chức ĐCXD;
+ Chỉ tiêu 17.8 (Tỷ lệ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân
thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm): Trạm Y tế;
- Tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Trong đó:
+ Chỉ tiêu 18.1 (Cán bộ công chức xã đạt chuẩn); 18.2 (Có đủ các tổ chức
trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định); 18.3 (Đảng bộ chính quyền xã đạt
tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh); chỉ tiêu 18.4 (Tổ chức chính trị-xã hội của xã
đạt loại khá trở lên): Công chức văn phòng – Thống kê chủ trì phối hợp với Cán
bộ tổ chức Đảng ủy, UBMTTQ, Hội CCB, Hội ND, Hội LHPN, xã đoàn và Công
đoàn lao động xã;
+ Chỉ tiêu 18.5 (Xã đạt chuẩn về tiếp cận Pháp luật theo quy định): Công
chức TP-HT;
+ Chỉ tiêu 18.6 (đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình,
bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời
sống xã hội); Công chức VHXH phụ trách XH;
- Tiêu chí số 19-QP&AN trong đó:
+ Chỉ tiêu 19.1 (Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và
hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng): Ban CHQS xã;
+ Chỉ tiêu 19.2 (Xã đạt chuẩn về AT, ANTT xã hội và đảm bảo bình yên;
không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ
nạn xã hội (Ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế giảm liên tục so
với các năm trước): Công an xã.
Căn cứ nhiệm vụ được phân công cán bộ công chức chủ động kiểm tra các
nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn quản
lý. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo nhiệm kỳ đột xuất kết quả thực hiện nhiệm
vụ được giao về Công chức Địa chính nông nghiệp (Cán bộ phụ trách chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Chư Đang Ya năm 2021. Yêu cầu các cán
bộ, công chức xã, thôn trưởng các thôn, làng và đề nghị các ban ngành đoàn thể có
liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- VPĐPXDNTM huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TT Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên BCĐ các CTMTQG xã;
- Ban nhân dân các thôn, làng;
- Lưu: VT,ĐCNN.

Nguyễn Văn Nội
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