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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN 

Xã Chư Đang Ya là xã mới thành lập do sáp nhập 2 xã Chư Jôr và xã Chư 

Đang Ya cũ thành xã chư Đang Ya mới. Xã Chư đang Ya nằm ở phía Đông Nam 

huyện Chư Păh, cách trung tâm huyện 15 km, xã Chư Đang Ya giáp các xã Đăk tơ 

Ver, Hòa Phú, Ia Khươl, Nghĩa Hưng, huyện Đăk Đoa và thành phố Pleiku, có diện 

tích tự nhiên là 54.19km2. Những năm qua, cuộc sống của người dân ở xã đang từng 

bước được cải thiện, ngày một ổn định và phát triển. Tuy nhiên một bộ phận không 

nhỏ đồng bào đời sống còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó 

nguyên nhân chủ yếu vẫn là trình độ dân trí, tập quán và kỹ thuật canh tác nông 

nghiệp của đồng bào còn nhiều hạn chế. Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho sản xuất chưa 

cao, nguồn vay thông qua các chương trình của Nhà nước không đủ đáp ứng nhu cầu 

của đông đảo đồng bào, nhất là hộ nghèo.  

Mặt khác do địa hình phức tạp các cụm dân cư tại các thôn trên địa bàn xã chưa 

được quy hoạch cụ thể nên có một số thôn xây dựng nhà ở rải rác, quỹ đất công cộng 

hẹp, dẫn đến việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng  kỹ thuật phục vụ cho việc 

phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra công tác quản lý cũng gặp nhiều 

trở ngại. 

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, phát huy thế mạnh 

hiện có và khai thác hết các tiềm năng về đất đai, con người... xây dựng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh trong xã từng bước 

xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu theo tiêu chí nông thôn mới thì việc xây dựng nông thôn 

mới xã Chư Đang Ya là việc làm cần thiết đáp ứng được nguyện vọng của người 

dân. 

II. Mục tiêu Đề án xây dựng nông thôn mới xã Chư ĐangYa 

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; 

Nâng cao dân trí, đào tạo nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị 

đúng đắn, đóng vai trò làm chủ trong việc xây dựng nông thôn mới; 

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp có sức 

cạnh tranh cao; 
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Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện 

đại, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư,…; xây 

dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh 

thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự được giữ vững theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa; 

Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, 

xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG  ĐỀ ÁN 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của thủ tướng chính phủ về 

việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 69/QĐ-BNNPTNT-VPĐP ngày 9/01/2017 của bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 4800/QĐ–BCT ngày 08/12/2016 của Bộ công thương về việc 

hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sợ hạ tầng thương mại nông thôn 

trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới năm 2016-2020; 

 - Quyết định số 193/QĐ-TTg, ngày 2/2/2010 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt 

Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”; 

- Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-

2020; 

- Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn 

phòng điều phối Nông thôn mới các cấp; 

- Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tư 

số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn 

nông thôn mới; 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/7/2011 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Gia Lai về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020;  

- Quyết định số 250/QĐ- UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai về quết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 15/5/2017 về quết định ban hành hướng 

dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/11/2011 của ban chấp hành đảng bộ huyện 

ChưPăh về xây dựng Nông thôn mới huyện ChưPăh đến năm 2020; Nghị quyết số 
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01-NQ/HU ngày 14/8/2015 của huyện uỷ huyện ChưPăh tại Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện Chư Păh lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020; 

- Các tài liệu liên quan khác: quy chuẩn, tiêu chuẩn.v.v. của các Bộ, ngành 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ NHÂN LỰC 

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

1. Vị trí địa lý 

Xã Chư Đang Ya nằm về phía đông huyện Chư Păh, cách trung tâm Thị Trấn 

Phú Hoà khoảng 15 km và cách thành phố Pleiku khoảng 12km. Có toạ độ địa lý: 

 Từ 14o 3’ 10’’ đến  14o ’ 40’’ Vĩ độ bắc 

 Từ 107o 55’ 30’’ đến  108o 31’ 25’’ Kinh độ đông 

Giới cận: 

- Phía bắc giáp xã Iakhươl và xã Đak tơ ver 

- Phía đông giáp xã Hà Bầu huyện Đăk Đoa 

- Phía nam giáp xã Tân Sơn thành phố Pleiku; 

- Phía tây giáp thị Trấn Phú Hoà và xã Nghĩa Hưng 

2. Diện tích tự nhiên: 

STT   Chỉ tiêu   Mã  
 Diện 

tích   

 Cơ 

cấu 

(%)  

   TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN    5418,26 100,00  

  1   Đất nông nghiệp   

NNP  

4750,68 87,68 

  Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa LUA 788,59 14,55 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại CHN 907,88 16,76 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1277,00 23,57 

1.4  Đất rừng sản xuất   RSX  493,05 9,10 

1.5  Đất rừng phòng hộ   RPH  1280,33 23.63 
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STT   Chỉ tiêu   Mã  
 Diện 

tích   

 Cơ 

cấu 

(%)  

1.6  Đất nuôi  trồng thuỷ sản   NTS  3,82 0,07 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 191,73 3,54 

 Trong đó:    

2.1 Đất ở nông thôn CTS 50,05 0.93 

2.2  Đất chuyên dùng khác   TTN  141,23 2.61 

3 Đất chưa sử dụng CSD 475,85 8,78 

3. Đặc điểm địa hình, khí hậu: 

3.1. Đặc điểm địa hình: 

Xã Chư Chư Đang Ya có địa hình phức tạp với đặc trưng là đồi núi, thung 

lũng lượn sóng và bị chia cắt, địa hình có xu hướng thoải dần từ Đông sang Tây, từ 

Bắc xuống Nam. Nơi cao nhất là đỉnh núi Ia Nâm cao 1.036m, núi Một cao 776m, 

độ cao trung bình so với mặt nước biển là 780m, độ dốc bình quân từ 2 – 60, độ dốc 

lớn nhất là 15 – 200. 

3.2. Đặc điểm khí hậu: 

Huyện Chư Păh nói chung và xã Chư Đang Ya nói riêng có đặc điểm khí hậu 

nhiệt đới gió mùa và mang tính chất khí hậu vùng Tây Nguyên. Hàng năm khí hậu 

chia 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình cả năm 

khoảng 280C (dao động trong khoảng 21 - 230C). Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 

nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 5 - 60C, tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4, 

thấp nhất là tháng 12.  

Lượng bức xạ dồi dào (trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm) nhưng có sự 

khác biệt theo mùa. Mùa khô có bức xạ mặt trời cao, thời kỳ có bức xạ cao vào tháng 

4 và 5 (đạt 400 - 500 cal/cm2/ngày). Mùa mưa có bức xạ mặt trời thấp hơn, cường 

độ bức xạ cao nhất đạt 300 - 400 cal/cm2/ngày. 

- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối của không khí ít biến đổi giữa các vùng và dao 

động không nhiều giữa các tháng trong năm, độ ẩm không khí trung bình hàng năm 

khoảng 80 - 83%. 

Độ ẩm không khí trung bình của các tháng mùa mưa thường cao hơn so với 

các tháng mùa khô. Độ ẩm không khí trung bình cao nhất có thể đạt trên 90% (tháng 

7, 8), thấp nhất khoảng 72 - 75% (tháng 3, 4) 
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- Lượng mưa: Tổng lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.100 - 2.200 

mm, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 11, lượng mưa thường 

chiếm 90% tổng lượng mưa hàng năm. 

- Chế độ gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa. Chế độ gió mang sắc 

thái của gió mùa khu vực Đông Nam Á rõ rệt. Mùa đông hướng gió chiếm ưu thế là 

hướng Đông Bắc với tần suất xấp xỉ 70%. Mùa hè, gió thịnh hành có hướng gần như 

đối lập với hướng gió mùa đông trong đó hướng Tây và Tây Nam chiếm ưu thế tuyệt 

đối xấp xỉ 90%. 

- Tốc độ gió trung bình là 3 m/s và ít thay đổi qua các tháng, các mùa song có 

sự khác nhau giữa các vùng do ảnh hưởng của địa hình. Ở những vùng thung lũng 

thấp và kín gió, tốc độ gió nhỏ hơn ở các vùng cao nguyên thoáng gió. 

 Với chế độ khí hậu đặc trưng Cao nguyên, có mùa khô kéo dài 5 tháng, cuối 

mùa khô lại nắng nóng nên cây trồng thiếu nước, đồng cỏ chết khô, gia súc thiếu 

thức ăn xanh; mùa mưa tập trung và cường độ lớn, bên cạnh đó do diện tích rừng ít 

và bị chặt phá nên thường có mưa lớn với tần suất >10%, gây nhiều thiệt hại đối với 

sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đời sống. 

Khí hậu thuận lợi cho sự phát triển của thảm thực vật với nhiều loài cây rừng đa 

dạng, có nguồn gốc nhiệt đới. Do vậy công tác bảo vệ, xây dựng, phát triển vốn rừng 

để tăng  độ che phủ nhằm hạn chế khô hạn, lũ lụt, chống xói mòn. Xây dựng hệ thống 

giao thông, thủy lợi, lựa chọn nhiều hệ thống canh tác có hiệu quả để khai thác các 

thuận lợi và hạn chế những bất lợi của yếu tố khí hậu nói trên. 

II. TÀI NGUYÊN 

1. Đất đai: 

- Đất Xám trên đá Granit (Xa): Diện tích 1.345,36 ha, chiếm 31,67% diện tích 

tự nhiên, phân bố ở nhiều dạng địa hình nhưng chủ yếu trên đất dốc ven các chân 

núi phía Tây. Đất có đặc điểm đã phát triển, hình thành trong điều kiện khí hậu nhiệt 

đới ẩm. Về bản chất có độ phì rất thấp, phản ứng đất rất chua, pH KCL <4,0, độ no 

Bazơ thấp (<20%), hàm lượng lân tổng số nghèo, lân dễ tiêu rất nghèo (P2O5 tổng 

số 0,03 - 0,05%, P2O5 dễ tiêu <1,0mg/100 g đất). 

- Nâu đỏ phát triển trên đá Bazan (Fk): Diện tích 874,30 ha, chiếm 20,58% 

diện tích tự nhiên. Loại đất này có đặc điểm: Tầng dày >80 cm, chiếm 27,80% tổng 

diện tích tự nhiên và bằng 91,10% diện tích nhóm đất. Thành phần cơ giới từ thịt trung 

bình đến thịt nặng, đất giàu mùn, đạm và các cation kiềm thổ (Ca++, Mg++), độ 

pHkcl: 4-5. 

- Đất đỏ vàng trên đá macma axit (Fa): Diện tích 886,30 ha, chiếm 20,86% 

diện tích tự nhiên. Loại đất này có đặc điểm: Đá mẹ hình thành đất chủ yếu là granit, 

riolit, pecmatit,... là những loại đá giàu SiO2 nên đã hình thành nên loại đất có thành 

phần cơ giới nhẹ, thường có kết cấu kém, tầng đất mỏng (thường nhỏ hơn 1,2 m). 

Đất chua, độ no bazơ nhỏ hơn 50%, nghèo mùn, đạm, lân; hàm lượng kali khá hơn 

so với loại đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất, đất có hàm lượng cấp hạt sét thấp 
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(nhỏ hơn 20%, nếu tính cả cấp hạt sét vật lý thì cũng chỉ đạt xấp xỉ 30%), vì thế dung 

tích hấp thu thấp, khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng kém. 

- Đất là đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha), diện tích 732,79 ha chiếm 

17,25% diện tích tự nhiên. Nhóm đất này nằm ở những nơi có độ cao tuyệt đối 900m 

trở lên. Ở độ cao này thì cường độ của quá trình feralit bị giảm đi. Khi độ cao tăng, 

thì nhiệt độ giảm và ẩm độ tăng lên đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy 

mùn. Phần lớn chúng được phân bố ở độ dốc từ 15 - 25°. Tầng đất dày từ 0,6 - 1,2m, 

thành phần cơ giới trung bình - nhẹ. Đất có hàm lượng mùn và đạm ở tầng mặt khá, 

nghèo lân, nhưng kali trao đổi giàu. Do nằm ở địa hình cao, dốc, nên dễ bị xói mòn, 

Ca2+, Mg2+ bị rửa trôi mạnh, đất có phản ứng chua, độ no bazơ thấp (50%), độ chua 

thủy phân cao. 

- Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D): Diện tích 292,68, chiếm 

6,89% diện tích tự nhiên của xã. Loại đất này có ở những nơi địa hình thấp trũng 

quanh các chân đồi núi, bồi tụ các sản phẩm thô, tầng đất lộn xộn, do thường xuyên 

ngập nước nên có quá trình glây điển hình, đất bí, quá trình khử xảy ra mãnh liệt, 

phản ứng của đất chua, nhiều chất độc, hàm lượng mùn và đạm tổng số từ trung bình 

- giàu, lân và kali nghèo. 

Hiện tại nhiều nơi đang được trồng lúa nước, nhưng cần chú ý vấn đề bờ vùng, 

bờ thửa để chống dòng chảy trên mặt, bón vôi và lân nung chảy để khử chua đồng 

thời cố định các chất gây độc cho cây. 

- Đất phù sa (Py): Diện tích 330,61 ha chiếm 6,10 % diện tích tự nhiên, đất 

được hình thành do sự bồi lắng phù sa của các sông suối trên địa bàn. Đất có đặc 

điểm phân lớp rõ, biểu hiện của sự bồi tụ phù sa sông theo chu kỳ tới độ sâu 120-

125cm, thành phần cơ giới thịt pha sét, xuống sâu hơn đất có thành phần cơ giới cát 

hoặc lẫn sỏi sạn, toàn phẫu diện có màu nâu sẫm, giàu mùn (OC%>1,5), độ no Bazơ 

cao (>80%), phản ứng đất chua (pHKCL: 4,5-5,0). Hàm lượng lân tổng số giàu 

(P2O5 tổng số: >0,1%), hàm lượng lân dễ tiêu rất nghèo (P2O5 dễ tiêu <1,0mg/100g 

đất), dung tích cation trao đổi cao, CEC: >20meq/100 đất. Đây là nhóm đất tốt về 

tính chất hoá, lý và được phân bố ở các địa hình bằng phẳng.  

2. Rừng: 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp xã Chư Jôr là 1773,38 ha. Diện tích rừng thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã và ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển 

Hồ. Phân bố ở các vùng núi cao có độ dốc lớn ở phía Đông, phía Bắc và phía Tây 

xã. Độ che phủ của rừng đạt 37,52% so với tổng diện tích tự nhiên. Rừng Chư Đang 

Ya phát triển chủ yếu trên địa hình núi cao, các khe suối và hợp thuỷ có nhiều tầng 

và nhiều loài độ che phủ tốt, tầng thảm mục dày, đất tơi xốp. Tuy nhiên, trong nhiều 

năm qua nguồn tài nguyên rừng bị săn bắt và khai thác ngày càng nhiều dẫn đến tình 

trạng giảm sút cả về số lượng và chủng loại loài, giống. Vì vậy trong tương lai cùng 

với việc tái tạo vốn rừng, bảo tồn nguồn động vật hoang dã đang là yêu cầu cấp bách 

nhằm duy trì và phát triển tính đa dạng tài nguyên sinh học trên địa bàn xã, bảo vệ 

dân cư tránh khỏi các thảm họa của thiên nhiên gây ra. 
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Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã phối kết hợp với lực lượng kiểm 

lâm địa phương đến các thôn trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân “nói không” 

với việc phá rừng làm nương rẫy. Tuy nhiên, tình trạng đất rừng tự nhiên bị người 

dân khai phá làm nương rẫy vẫn chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến diện tích rừng 

tự nhiên vẫn bị thu hẹp lại.  

3. Mặt nước: 

- Tài nguyên nước mặt: Nguồn nước mặt chủ yếu dựa vào sự có mặt của hệ 

thống sông suối chính trong vùng với mật độ tưong đối đồng đều, lên tục từ Bắc đến 

Nam và từ Đông sang Tây, một số suối chính như suối Ia Tiên, suối Ia Rơ Nhing, 

suối núi Một và Ia Nâm cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, ngoài ra đập Biển 

Hồ là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất lúa của xã. 

- Tài nguyên nước ngầm: Theo bản đồ phân bố nước ngầm tỷ lệ 1/100.000 

của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai và kết quả điều tra của liên đoàn địa chất 

thủy văn ở 11 vùng trên địa bàn tỉnh cho thấy: Tại huyện Chư Păh có tổng trữ lượng 

nước cấp A + B: 26.894 m3/ngày, cấp C1 là 61.065 m3/ngày và cấp C2 là 989.600 

m3/ngày. 

Qua khảo sát các giếng đào dân dụng cho thấy mực nước ngầm biến động 

tương đối lớn, những vị trí ven chân đồi hoặc ven suối mực nước ngầm ở độ dâu từ 

5-10m, những vùng địa hình cao, xa suối, mực nước ngầm từ 15-25m, phổ biến từ 

20-23m. 

- Diện tích hiện đang thực hiện nuôi thủy sản của xã nhỏ, chủ yếu là các hộ tự 

đào các ao nhỏ để nuôi cá và thả vịt. Tiềm năng nuôi thủy sản của xã tương đối, có 

thể mở rộng khoảng 5 ha, trong đó bao gồm diện tích người dân đào ao và tận dụng 

nước mặt ven sông suối lớn, cũng như những hợp thủy để nuôi thủy sản. 

4. Khoáng sản: 

Trữ lượng ít và chưa được đầu tư khai thác. 

5. Đánh giá lợi thế phát triển dựa trên tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên 

của xã: 

- Khí hậu thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại cây trồng, vật nuôi. 

- Nguồn tài nguyên đất đai có khả năng khai thác tốt trong việc sản xuất các 

loại cây trồng có năng xuất và chất lượng cao, đặc biệt là thâm canh cây lúa, cây hoa 

màu, công nghiệp ngắn ngày, đa dạng hóa sản phẩm là cơ sở cho phát triển ngành 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 

- Nguồn nước mặt và nước ngầm bảo đảm nước cung cấp cho sản xuất và sinh 

hoạt. Mạng lưới sông suối bảo đảm cho việc tiêu thoát nước. 

III. NHÂN LỰC 

1. Số hộ: Đến tháng 6 năm 2021 xã Chư Đang Ya có tổng 854 hộ.  

2. Nhân khẩu: 3.967 nhân khẩu, trong đó người DTTS là 536 hộ, với 2.529 

khẩu, chiếm 63,75%, dân tộc kinh 318 hộ, với 1.438 nhân khẩu chiếm 36,25%. Tôn 
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giáo chủ yếu của dân cư là Tin Lành và Thiên chúa giáo, đạo thiên chúa 547 hộ với 

2.634 khẩu, đạo Tin Lành có 90 hộ với 400 khẩu và có 28 hộ với 117 khẩu theo đạo 

phật.  

3. Lao động trong độ tuổi: 

Lao động trong độ tuổi là 2.463 người; chiếm 62,09%, đây là tỷ lệ cao, đáp 

ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của xã trong giai đoạn sắp tới. 

4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn về tình hình nhân lực của xã: 

4.1. Thuận lợi: 

- Là một xã phần đa là người dân tộc Ja rai, chiếm 63,75% dân số toàn xã, còn 

lại là dân tộc kinh chiếm 36,25%. Người dân trên địa bàn xã với nếp sống cố kết 

cộng đồng cao, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và sản xuất; người dân cần cù, siêng 

năng; luôn tin tưởng và đi theo sự lãnh đạo của Đảng. Đó là một yếu tố cần cho 

“công cuộc xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã. 

- Lao động trong độ tuổi cao (62,09%) đáp ứng  cho phát triển kinh tế trong 

thời gian tới, người dân cần cù, siêng năng. 

4.2. Khó khăn: 

- Người dân tộc Ja Rai có nhiều phong tục tập quán được tổ chức trong một 

năm, kéo dài trong nhiều ngày như lễ mừng lúa mới, lễ dọn mồ mã....nên dẫn đến 

việc người dân bỏ bê sản xuất. 

- Cơ cấu lao động ở xã Chư Đang Ya rất đơn giản, lao động chủ yếu là sản 

xuất nông nghiệp. Ngoài ra có một số lao động tham gia vào bộ máy các cấp chính 

quyền cơ sở, hoạt động dịch vụ. Lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản chiếm 

90% tổng số lao động. Chất lượng lao động của xã rất hạn chế, hầu hết là lao động 

giản đơn và chưa qua đào tạo. Vì vậy ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của xã. 

IV. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA XÃ 

- Chư Đang Ya là xã có nhiều yếu tố thuận lợi, cách trung tâm huyện 15km, 

liên xã là trục đường chính chạy dọc qua xã nối xã các xã lân cận (Nghĩa Hưng và 

Tân Sơn) và với huyện. Hệ thống đường liên thôn và đường phục vụ sản xuất được 

phát triển khá đồng bộ. Đó là lợi thế lớn trong việc trao đổi, giao lưu phát triển kinh 

tế, văn hóa – xã hội, khóa học với các địa bàn khác.  

 - Nguồn tài nguyên đất có khả năng khai thác tốt trong việc sản xuất các loại 

cây trồng có năng xuất và chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm là cơ sở cho phát 

triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt là phát triển các cây 

cây công nghiệp theo hướng thâm canh. Nguồn nước mặt và nước ngầm bảo đảm 

nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt.  

 - Được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ cấp Trung ương đến cấp huyện 

trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội tạo cho xã phát triển trên hầu hết tất 

cả các mặt. Nguồn nhân lực dồi dào, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Nguồn 
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ngân lực trong độ tuổi lớn, đội ngũ cán bộ xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong 

việc xây dựng nông mới, có đủ lực lượng phục vụ tại địa phương. 

 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội ổn định 

là điều kiện thuận tiện cho việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tiếp nhận nguồn 

lực và an tâm khi đầu tư của các thành phần kinh tế vào địa bàn xã. 

Phần II 

THỰC TRẠNG NÔNG THÔN XÃ CHƯ ĐANG YA 

 
 

A. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN THEO BỘ TIÊU CHÍ 

QUỐC GIA 

Qua kết quả điều tra, khảo sát tình hình thực tế của xã so sánh với “Bộ tiêu 

chí quốc gia nông thôn mới” theo 19 Tiêu chí dược đánh giá như sau: 

I. QUY HOẠCH   

1. Tiêu chí số 1 (Quy hoạch):  
Đánh giá tình trạng các quy hoạch và tình hình thực hiện các quy hoạch trên 

địa bàn xã cụ thể như sau: 

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 hiện nay đã được triển khai 

thực hiện; 

- Nội dung 1: có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công 

bố công khai đứng thời hạn; 

- Nội dung 2: Ban hành quy định quản lí quy hoạch chung xây dựng xã và tổ 

chức thực hiện theo quy hoạch.  

=> Tiêu chí số 1: Đạt 

 II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI  

Gồm 8 tiêu chí, từ Tiêu chí số 2 đến Tiêu chí số 9. 

1. Tiêu chí số 2 (Giao thông ): 

- Toàn xã có hệ thống giao thông đường bộ dài 51,3 km, trong đó: 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện: Tổng số 19,13 km, số 

km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỷ thuật của Bộ GTVT là  

19,13 km, đạt 100%; 

+ Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng: Tổng số 13.34 km, số km được 

cứng hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỷ thuật của Bộ GTVT là 11,34 km, 

đạt 85,00%; 

+ Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Tổng số 6,26 km, số 

km sạch không lầy lội 5,66 km,  đạt 90,42%; 

+ Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: Tổng 

số 12,6 km, số km được cứng hóa 8,82  km đạt 70,00 %. 

=> so sánh với bộ tiêu chí: Đạt 
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2. Tiêu chí số 3 (Thủy lợi): 

- Trên địa bàn xã hiện có: 

+  Trên toàn xã có 02 đập chứa nước phục vụ cho công tác tưới, tiêu cho các 

loại cây trồng dọc suối Ia Tiên năng lực thiết kế 36 ha, năng lực tưới tiêu thực tế 79,4 

ha: đập Ya Pơ năng lực thiết kế 50 ha, năng lực tưới tiêu thực tế 58,6ha. Số km kênh 

mương đã được kiên cố hoá 1,92 km/4km, đạt 49,8% 

 + Công trình thủy lợi Tân Sơn: nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, tưới tiêu cho 

cánh đồng của xã, hiện nay do Công ty thủy lợi Gia Lai quản lý và điều tiết nước. 

- Kênh mương tưới tiêu cho diện tích lúa của toàn xã dài 11 km, hiện 8,42 km 

được kiên cố hóa. Tỷ lệ kênh được kiên cố hóa đạt  76,55%. Trong đó chiều dài kênh 

kiên cố thuộc quản lý của xã là 5,5km. 

- Hàng năm xã đã kết hợp Trạm thủy nông vận động người dân tham gia nạo 

vét kênh mương cấp 2 và kênh nội đồng với 70 nhân công. 

-  Xã đã xây dựng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, 

trưởng ban là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 01 phó ban thường trực là đồng 

chí Phó Chủ tịch xã và 02 Phó ban là Xã đội trưởng, Ủy viên là các cán bộ, công 

chức hoạt động trong xã.  

- Hàng năm, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã chủ động kiện 

toàn và xây dựng phương án hoạt động cụ thể cho từng năm theo phương châm bốn tại 

chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 

trong đó xác định nhân lực là tất cả các lực lượng sẵn có tại chỗ như lực lượng dân quân, 

công an viên, tổ tự quản; huy động nhân dân tại chỗ ở các thôn, làng nơi có xảy ra thiên 

tai để tham gia khi cần thiết và vật lực là tất cả các dụng cụ sẵn có tại địa phương. 

+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 

đạt từ 80% trở lên: Đạt 100% 

+ Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng 

chống thiên tai tại chỗ: Đạt  

=> So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: Đạt 

3. Tiêu chí số 4 ( Điện ): 

- Hiện nay điện lưới quốc gia đã được kéo đến 7 thôn làng của xã, cả 7 thôn 

trong xã đã có điện, tất cả các hộ đều đã sử dụng điện. 

- Trên địa bàn xã có đường điện 22Kv có tổng chiều dài là 28 km. 

-Có 6 trạm biến áp 250 KVA, hiện sử dụng tốt. 

- Hệ thống cung cấp điện cho xã (trạm điện, hệ thống hạ thế; tình hình quản 

lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống..) do Công ty điện lực Chư Păh quản lý nên đạt 

tiêu chuẩn về kỹ thuật ( đạt). 

+ Hệ thống điện đạt chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: đạt 

+ Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn: Đạt 98,26 %. 

=>So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí:  Đạt. 
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4. Tiêu chí số 5 (Trường học): 

Xã hiện có 03 bậc học (Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở).  Cơ sở vật 

chất đến thời điểm này đã được kiên cố hoá. Tuy nhiên vẫn còn một số trường cơ sở 

vật chất vẫn chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học, cụ thể như sau: 

Cơ sở hạ tầng đến thời điểm này đã được kiên cố hoá. Tuy nhiên vẫn còn một 

số trường cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được cho công tác dạy và học. cụ thể như: 

- Trường mầm non có 09 phòng, 9 lớp. Cơ sở vật chất trang thiết bị còn  thiếu  

nên chưa đáp ứng được chất lượng dạy và học. 

- Trường TH&THCS có 27 phòng.Trang thiết bị dạy và học tương đối đầy đủ. 

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí:   

- Trường TH &THCS số 1: Quy mô trường 13 phòng học văn hóa, 8 phòng 

bộ môn, chức năng và dung chung khối hành chính quản trị. 

=> So với bộ tiêu chí thì tiêu chí trường học: Đạt. 

5. Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hoá): 

- Nhà văn hóa và khu thể thao xã: 

+ Căn Cứ quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 15/5/2017 về quết định ban 

hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

a)Trung tâm văn hóa và khu thể thao xã: Chưa có. . 

b)Nhà sinh hoạt văn hóa thôn và khu thể thao thôn: Toàn xã có 6/7 nhà sinh 

hoạt văn hóa thôn (nhà rông của làng) đạt 85,71%, nhưng nhà văn hóa thôn chưa đạt 

chuẩn về diện tích.  

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: chưa đạt 

- Tiêu chí xã có nhà văn hóa hoặc hôi trường đa năng và sân thể thao phục vụ 

sinh hoạt văn hóa thể thao của xã: Chưa đạt.    

- Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy 

định: Chưa đạ.  

+ Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng 

đồng: đạt 85,71%. 

 => So với bộ tiêu chí: Chưa đạt. 

6. Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn): 

+ Xã Chư Đang Ya có quy hoạch phát triển cơ sợ hạ tầng thương mại nông 

thôn là 01 chợ theo quyết định số 1257/QĐ –UBND  ngày 25/7/2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh” về việc phê duyệt dự án Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai thời kỳ 2010 và định hướng đến năm 2020” và quyết định số 324/ QĐ –

UBND ngày 22/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “ Phê duyệt quy hoạch phát triển 

ngành thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2020” 
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+ Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trao đổi hàng hóa qua chợ xã 

Nghĩa Hưng (thôn 6, xã Nghĩa Hưng) thì từ nay đến năm 2025 xã Chư Đang Ya 

chưa cần đầu tư xây dựng chợ  

+ Căn Cứ quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về quết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017- 

2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

+ Căn cứ quyết định số 4800/QĐ–BCT ngày 08/12/2016 của Bộ công thương 

về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sợ hạ tầng thương mại 

nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới năm 2016-2020 “Trường 

hợp xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không 

có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ không xem xét Tiêu 

chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn” . 

=> Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đạt. 

7. Tiêu chí số 8 ( Thông tin và truyền thông ): 

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: 

+ Quy mô đất: 172 m2,  có sách báo, tạp chí đảm bảo yêu cầu cơ bản về dịch vụ 

về bưu chính, viễn thông tại khu trung tâm xã.  

 + Chất lượng: hiện sử dụng tốt, đạt chuẩn. 

 - Xã có dịch vụ viễn thông, Internet : đạt 

 - Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: đạt 

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành: 

Đạt 

=> Tiêu chí thông tin và truyền thông : Đạt 

8. Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư):  

- Hiện trạng chung về bố trí, sắp xếp dân cư và chất lượng nhà ở của xã;   

+ Các khu dân cư được hình thành lâu đời và đựợc mở rộng qua các năm. Dân 

cư sống tập trung thành 7 thôn, phân tán không đều khắp trên địa bàn xã và thường 

gắn với khu vực sản xuất. 

 + Các khu vực tập trung đông dân cư chủ yếu là bám theo trục đường liên xã. 

- Đánh giá: 

 + Xây dựng chưa có quy hoạch, thiếu đồng bộ. 

+ Hình thức kiến trúc: tường bằng gạch hoặc bằng đất, tre; mái ngói hoặc tôn, 

vì kèo gỗ. Tường rào của các hộ thường sử dụng loại vật liệu có sẳn  tại địa phương 

như tre, gỗ có kết hợp trồng cây xanh, các hộ có điều kiện xây bằng gạch và lưới 

B40.  

+ Nhà ở tạm, đột nát làm bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử 

dụng dưới 05 năm hoặc không đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) 
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thiếu diện tích ở, bếp và nhà vệ sinh theo quy định, không đảm bảo an toàn cho sử 

dụng: 58 nhà. 

+ Nhà ở nhân dân xây dựng kiên cố đạt chuẩn đảm bảo 3 cứng, diện tích ở tối 

thiểu đạt 10m2/người trở lên, diện tích tối một căn nhà từ 24m2 trở lên, niên hạn sử 

dụng nhà trên 20 năm, các công trình phụ trợ bếp, nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, 

thuận lợi cho sinh hoạt. Đối với nhà sàn của người DTTS có kết cấu vững chắc thì 

được xem đạt chuẩn: 105/266 nhà. 

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí:  

+Tỷ lệ nhà tạm, dột nát: Có 58 nhà, chiếm 6,79% 

+ Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định: có 486 nhà, đạt 56,77%. 

=> Tiêu chí nhà ở dân cư: Chưa đạt. 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT  

1. Tiêu chí số 10 ( Thu nhập): 

+ Tổng số hộ trên địa bàn xã có: 856 hộ. Trong đó, số hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số: 536 hộ.     

+ Tổng số khẩu trên địa bàn xã có đến cuối năm để xét công nhận: 3.967 khẩu. 

Trong đó số khẩu đồng bào dân tộc thiểu số: 2.529 khẩu. 

+ Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã: 20 triệu đồng/người. 

So với mức quy định tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND 

tỉnh Gia Lai là: chưa đạt. 

=> Tiêu chí thu nhập: Chưa đạt. 

2. Tiêu chí số 11( Hộ nghèo): 

Công tác XĐGN được triển khai tích cực, toàn xã hiện có 148 hộ nghèo và 

298 hộ cận nghèo, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 16,3%, đây là tỷ lệ cao. 

 => Tiêu chí hộ nghèo: Chưa đạt. 

3. Tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm): 

- Xã Chư Đang Ya có 854 hộ với 3.967 nhân khẩu, lao động trong độ tuổi: 

2.463 người, chiếm 62,09%. 

- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham 

gia lao động là 2.391/2.463 chiếm 97% : Đạt  

 => So với bộ tiêu chí thì tiêu chí lao động: Đạt.  

4. Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất): 

- Hình thức tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp và công nghiệp dịch vụ trên địa 

bàn xã theo hình thức cá thể, hoạt động trong phạm vi gia đình, phương thức canh 

tác lạc hậu, thiếu lao động chính có kỹ thuật, phải sử dụng nhiều lao động phụ, năng 

lực yếu, doanh thu thấp.  
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- Xã chưa có ít nhất 1 hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật 

hợp tác xã năm 2012; 

- Xã chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 

bảo bền vững dựa trên hợp đồng liên kết ổn định. Chưa có sản phẩm chủ lực phù 

hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. 

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: 

+ Có Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012: 

Không 

+ Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững: Không  

=> Tiêu chí này: Chưa đạt. 

IV. VỀ VĂN HÓA – XÃ HÔI – MÔI TRƯỜNG 

1. Tiêu chí số 14 ( Giáo dục và đào tạo): 

+ Phổ cập giáo dục mầm nôn cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt 

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, học 

nghề): Đạt 72% 

+ Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: đạt 25,2% 

=> So với bộ tiêu chí: Đạt. 

2. Tiêu chí số 15 (Y tế): 

- Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, trạm được xây dựng trên diện tích  1.000 

m2. Có giếng và khu vệ sinh. Trạm có vườn thuốc nam diện tích khoảng 100m2.  

Đội ngũ cán bộ y tế có 7 người (01 bác sỹ, 01 cán bộ y sĩ, 01 nữ hộ sinh, 01 y 

tá sơ học, 2 điều dưỡng, 01 dân số). Nhân viên y tế thôn bản 7/7. Nhìn chung trang 

thiết bị tương đối đầy đủ, bảo đảm cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và 

được bảo quản, quản lý chặt chẽ. 

- Trong thời gian qua công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được 

chú trọng, chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân từng bước được nâng cao, 

đã khám và điều trị cho 1.262 lượt người, chủ yếu là khám điều trị ngoại trú và sơ 

cấp cứu ban đầu. Đã triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 0–1 tuổi là 107 trẻ, tiêm uốn 

ván cho 43 người, trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống vitamin A là 206 trẻ. Tỷ lệ trẻ 

em suy dinh dưỡng là 17 trẻ chiếm tỷ lệ 11.1%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 100% : Đạt 

-  Y tế xã đạt chuẩn quốc gia: đạt  

-  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: 25,66% 

=> Tiêu chí y tế: đạt. 

3. Tiêu chí số 16 (Văn hóa): 
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- Kết quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã 

nhìn chung ở mức khá tốt.  

- Hiện tại có 07/07 thôn làng đạt danh hiệu thôn làng văn hóa.  

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: Đạt 

=> Tiêu chí Văn hóa: đạt. 

4. Tiêu chí số 17 ( Môi trường và an toàn thực phẩm): 

- Nước sinh hoạt của người dân chủ yếu lấy từ giếng đào và hệ thống dẫn nước 

tự chảy. UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các 

biện pháp bảo vệ,vệ  sinh các bể chứa nước tập trung và có kế hoạch tu sửa nâng cấp 

hệ thống cấp nước tập trung 

- Xã thường xuyên vận động người dân vệ sinh làng xóm, trồng cây xanh, 

nghiêm cấm tình trạng phá rừng làm nương rẫy 

- Chất thải: 

+ Địa bàn xã chưa được tổ chức thu gom rác thải. 

+ Chưa quy hoạch điểm xử lý rác thải đảm bảo tiêu chuẩn VSMT. 

+ Nước thải sinh hoạt, nước thải và chất thải trong chăn nuôi gia cầm, gia súc 

không được xử lý được thải thẳng ra môi trường. Thực trạng hiện nay các hộ dân 

chăn nuôi trâu, bò thường xây dựng các khu truồng trại trước hoặc bên hông nhà gây 

ảnh hưởng lớn đến cảnh quan của khu vực và gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi 

trường của khu vực. 

- Thực trạng cây xanh, cảnh quan công trình công cộng còn thiếu. 

- Toàn xã có 8 điểm nghĩa địa,  

+ Làng Yar 02 cái, có diện tích là: 25.608,3m2; 

+ Làng Xóa 01 cái, có tổng diện tích là: 14.826 m2; 

+ Làng Ia Gri 01 cái, có diện tích là: 8.188 m2; 

+ Làng  KÓ 01cái, có diện tích là: 11.766,3 m2; 

+ Nghĩa địa thôn Ngô Sơn có diện tích là 0,5 ha; 

+ Nghĩa địa Làng Wet có diện tích 0,61 ha; 

+ Nghĩa trang xã có diện tích 2 ha. 

+ Rác thải và chất thải phát sinh từ các hoạt động tại nghĩa trang chưa được 

thu gom, xử lý. 

+ Chưa có quy chế quản lý nghĩa trang theo quy định. 

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: 

+ Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia là 100%: đạt 

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định về môi trường: chưa đạt 

+ Xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn:  Đạt 
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+ Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch:  Chưa đạt 

+ Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh 

doanh được thu gom, xử lý theo quy định: Chưa đạt 

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 

sạch là 54%:  Chưa đạt  

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là 29,4% 

: Chưa đạt  

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định 

về đảm bảo an toàn thực phẩm là  0%: Chưa đạt 

=> Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: Chưa đạt. 

5. Tiêu chí số 18  (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật ): 

 - Hiện trạng đội ngũ cán bộ xã: tổng số cán bộ, công chức xã là 21 người (bao 

gồm 10 chuyên trách, 11 công chức). 

- Toàn xã có 17 cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định, trong đó có cán bộ  

8 và công chức 9. 

- Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định gồm: 

Đảng, chính quyền,Tổ chức chính trị – xã hội: Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh xã được 

thành lập theo quy định của cấp có thẩm quyền 

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch – vững mạnh” 

- Các tổ chức chính trị - xã hội đạ loại khá trở lên. 

- Xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật theo quy định. 

- Đảm bảo không có sự bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo 

vệ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 

hội  

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí: 

+ Cán bộ xã đạt chuẩn: Chưa đạt 

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đạt 

+ Đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”: Đạt 

+ Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt loại khá trở lên: Đạt 

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Đạt 

+ Đảm bảo sự bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội : Đạt 

=> Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Chưa đạt 

6. Tiêu chí số 19 (quốc phòng và an ninh ): 

- Xây dựng lực lượng dân quân “ Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các 

chỉ tiêu quốc phòng : 
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+ Xã đã xây dựng, ban hành Nghị quyết của Đảng ủy cấp xã lãnh đạo nhiệm 

vụ quân sự quốc phòng hàng năm. Xây dựng ban hành kế hoạch của UBND cấp xã 

triển khai công tác quân sự quốc phòng hàng năm.  

+ Tổ chức hội nghị triển khai, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phồng 

cấp xã. 

+  Xã đã triển khai  xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh. 

+  Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu cấp trên giao về tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo thẩm quyền do chính phủ quy định. 

+ Xã có 01 Chỉ huy trưởng và 01 chỉ huy phó có trình độ trung cấp ngành 

quân sự cơ sở, hàng năm được cử tham gia tập huấn bồi dưỡng về chính trị quân sự, 

pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, có 01 đồng chí cán bộ kiêm nhiệm chính trị 

viên và 01 cán bộ kiêm nhiệm chính chị viên phó. 

+ Nơi làm việc của BCH quân sự xã được bố trí theo quy định của pháp luật; 

+ Tỷ lệ dân quân chiếm 2,00% so với dân số; Tỷ lệ Đảng viên trong dân quân 

nòng cốt là: 17% so với dân quân. 

+ Có trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên. 

+ Đã tổ chức biên chế đơn vị dân quân tự vệ theo quy định tại điều 7 thông 

thư số 33/2016/TT–BQP ngày 29/3/2016  hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân 

tự vệ . 

+  Chưa trang bị đầy đủ vủ khí, cộng cụ hỗ trợ theo thông tư số 65/TT –BQP 

ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về trang bị, quản lý sử 

dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ. 

+Hàng năm các tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các dân 

quân nòng cốt tại địa phương theo nội dung, thời gian, chương trình quy định tại 

thông tư 02/2016/TT –BQP  ngày 08/1/2016 của Bộ Quốc phòng và quy định của 

BCHQS tỉnh. 

+ Thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của 

các cấp về hoạt động của dân quân trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội ở cơ sở bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 

+ Hàng năm, xã tổ chức lễ kết nạp dân quân mới từ 20-25% trong tổng số lực 

lượng dân quân và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa 

vụ  đưa vào quản lý dân quân rộng rãi. 

+ Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng. 

- So với tiêu chí NTM: 

+ Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ 

tiêu quốc phòng: chưa Đạt 

+ Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: Không 

có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã 

hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước: Đạt. 
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=>Chưa đạt so với bộ tiêu chí nông thôn mới. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá khái quát: 

- Là một xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của Đảng bộ, 

HĐND, UBND và nhân dân xã, trong những năm qua tình hình kinh tế, xã hội của 

xã đã đi lên đáng kể. Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, 

thì xã có bảy tiêu chí đạt được là: 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 14: Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15: 

Y tế; Tiêu chí số 16: Văn hóa. 

- Bên cạnh đó so với bộ tiêu chí nông thôn mới, xã còn các tiêu chí chưa đạt 

(8 tiêu chí), tuy những năm gần đây bộ mặt xã đã có nhiều khởi sắc so với những xã 

khác, nhưng so với mặt bằng chung cả nước thì còn rất thấp. Cụ thể từng nhóm tiêu 

chí như: Quy hoạch thực hiện chưa đồng bộ, tiến độ thực hiện chậm, xã còn bị động 

trong việc bố trí vốn thực hiện quy hoạch; Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, vốn đầu tư thấp, thường xuyên chịu tác động của 

khí hậu, thời tiết xấu dẫn đến các công trình đầu tư nhanh xuống cấp. Kinh tế và tổ 

chức sản xuất còn lạc hậu, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chưa áp dụng nhiều về 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chưa hình thành các hình thức tổ chức sản xuất. Về 

văn hóa - xã hội - môi trường có những tiến bộ đáng kể trong những năm trở lại đây, 

tuy nhiên nhiều nét văn hóa truyền thống còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã 

hội chưa được cải thiện. 

- So sánh với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của quốc gia: 

+ Tiêu chí đạt được so với tiêu chí của NTM: 

 Tiêu chí 1: Quy hoạch ; 

 Tiêu chí 2: Giao thông; 

 Tiêu chí 3: Thủy lợi 

 Tiêu chí 4: Điện; 

 Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất trường học; 

 Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;  

 Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; 

 Tiêu chí 12: Lao động có việc làm;  

 Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo;  

 Tiêu chí 15: Y tế; 

 Tiêu chí 16: Văn hóa; 

+ Tiêu chí chưa đạt so với NTM: 

 Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa;  
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 Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư ; 

 Tiêu chí 10: Thu nhập; 

 Tiêu chí 11: Hộ nghèo;  

 Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất;  

 Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm. 

 Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 

 Tiêu chí 19: Quốc phòng và an ninh. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng 

nông thôn: 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Các Quy hoạch ở xã nói chung được xây dựng thành quy hoạch trên địa bàn 

toàn huyện, việc triển khai thực hiện vẫn còn rất hạn chế, do nhiều yếu tố như: Chưa 

mang tính khả thi, nguồn kinh phí thực hiện quá hạn chế, việc công bố quy hoạch 

chủ yếu là tới xã, đại đa số người dân chưa nắm được.  

 - Trình độ sản xuất nông nghiệp của người lao động còn thấp, năng suất cây 

trồng, vật nuôi chưa cao, việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng 

công nghệ mới vào sản xuất còn chậm, đặc biệt là công nghệ sau thu hoạch dẫn tới 

chất lượng nông lâm sản có chất lượng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị 

trường, vì vậy giá nông sản bán ra thấp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 

ngời lao động. 

 - Hệ thống cơ sở hạ tầng Kinh tế - xã hội - nông nghiệp nông thôn tuy đã được 

cải thiện nhưng nhìn chung vẫn trong tình trạng yếu kém, chưa đồng bộ.  

- Tốc độ dịch chuyển cơ cấu kinh tế còn chậm, nông nghiệp vẫn còn là ngành 

kinh tế chủ đạo, các ngành nghề TTCN và thương mại dịch vụ chỉ mới trong giai 

đoạn phát triển. Công tác nghiên cứu khoa học đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp và 

phát triển nông thôn chưa được đầu tư đúng mức, còn nhỏ giọt, các lĩnh vực thông 

tin thị trường, thống kê chuyên ngành và hệ thống chỉ đạo sản xuất còn yếu kém đặc 

biệt là ở tuyến huyện và tuyến xã. 

 - Lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản phẩm đang là nỗi lo thường xuyên của 

nông dân bởi do sự biến động giá cả và tính biệt lập của nhiều nơi sản xuất đã làm 

tăng chi phí lưu thông, các chi phí còn lại không đủ bù đắp giá trị sức lao động và 

các yếu tố khác cũng như tái đầu tư sản xuất và mở rộng sản xuất nông nghiệp. 

 - Vấn đề đầu tư nhiều dự án đầu tư chưa phù hợp với thực tế, cơ cấu đầu tư 

không đồng bộ, việc triển khai thực hiện chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra, vấn đề 

quản lý khai thác chưa được quan tâm đúng mức nên dẫn đến hiệu quả đầu tư còn 

thấp. 

- Vấn đề ô nhiễm môi trường tuy chưa bức xúc nhưng phát triển thiếu bền 

vững. Nghĩa trang nghĩa địa phân tán ảnh hưởng đến mối trường và cảnh quan. 
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2.2. Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân cơ bản là do công tác xây dựng quy hoạch chưa sát thực tế, 

tầm nhìn hạn chế, thiếu tính thống nhất trong quản lý, điều hành quy hoạch; nhiều 

chương trình, dự án đầu tư riêng biệt không thể thực hiện theo thứ tự ưu tiên đã bố 

trí trong quy hoạch của xã và suất đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế ở địa 

phương. 

- Dân cư phân bố thiếu tập trung ảnh hưởng lớn đến việc quản lý và sử dụng 

các thiết chế hạ tầng có sẵn. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kinh tế 

còn thiếu, chậm. 

- Nguồn lực kinh tế chưa phát triển mạnh còn manh mún, tự phát, không đồng 

bộ, thiếu vốn đầu tư. Tiềm năng đất đai lớn, năng xuất sản lượng khá nhưng thiếu 

nguồn tiêu thụ ổn định. 

- Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí thấp, tiếp cận kinh tế thị trường, 

sản xuất hàng hóa cò nhiều hạn chế. 

2.3. Kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng nông thôn: 

 - Quy hoạch phải đi trước một bước, có quy hoạch mới đầu tư; phải thực sự 

coi người dân làm chủ thể, để người dân tham gia vào đề án xây dựng nông thôn 

mới, quyết định nên làm gì trước, làm gì sau, đóng góp thế nào…. Đồng thời phải 

có cách tổ chức và tạo năng lực để họ có thể đóng góp vai trò chủ thể của mình trong 

việc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phải tạo cho xã có sức bật mạnh mẽ về phát 

triển kinh tế nông thôn theo hướng mỗi làng một sản phẩm, tăng thu nhập cho người 

dân nông thôn, đó là mục tiêu của nông thôn mới và cũng là động lực cho phát triển 

bền vững. 

- Cần tập trung vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm đào 

tạo nghề và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng kết cấu hạ tầng là nội dung cần 

phải làm (trọng tâm là phát triển giao thông nông thôn), bởi giao thông có phát triển 

thì mới phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh và tạo điều kiện chỉnh trang nông thôn. Nhưng nguồn 

lực đòi hỏi rất lớn, do vâỵ cần được cân nhắc công trình nào trước, công trình nào 

sau; trước mắt cần phải tập trung cho điện sản xuất, giao thông, thủy lợi, đặc biệt là 

giao thông, thủy lợi nội đồng để phát triển sản xuất. 

- Chuyển đổi ruộng đất gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi 

phù hợp, tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Đây là giải 

pháp rất cơ bản để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Do vậy, việc chuyển đổi 

ruộng đất cần tiến hành đồng thời cấp giấy quyền sử dụng ruộng đất, đồng thời 

khuyến khích tích tụ ruộng đất gắn với việc phát triển mạng mẽ kinh tế trang trại, 

gia trại, tổ hợp tác, HTX, các loại hình doanh nghiệp góp phần chuyển dịch lao động 

và từng bước xây dựng các thương hiệu sản phẩm. Trong sản xuất ưu tiên 4 việc chủ 

yếu: đưa cơ giới hóa vào quá trình sản xuất từ khâu làm đất, thu hoạch và chế biến; 

áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ sinh học, đặc biệt là vấn đề giống và các 
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tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Tăng cường xúc tiến thương mại và sản xuất gắn với 

thị trường trong nước, khu vực, thế giới để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Để quá trình triển khai xây dựng NTM ở xã thành công một bài học cần được 

chú trọng là phải giữ lại nét văn hóa truyền thống của người bản địa trong đô thị, bởi 

khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều nét văn hóa truyền thống dần bị lãng quên, 

vùng nông thôn cũng sẽ chịu nhiều tác động. Mô hình nông thôn mới phải được dựa 

trên nền tảng cơ bản: nông dân có tri thức.  

- Điều cốt yếu của xây dựng NTM là người dân phải tự ý thức, dựa trên tinh 

thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, nỗ lực tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh 

tế. Có như vậy, mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Muốn làm được điều đó cần 

đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại 

hóa để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ, có sự đồng thuận cao. Từ đó mới huy 

động được người dântham gia một cách chủ động.  Bên cạnh đó, cần phát huy vai 

trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã đến các thôn, bản; 

phải dân chủ, công khai, minh bạch để việc xây dựng các công trình nhận được sự 

ủng hộ mạnh mẽ của người dân, của cộng đồng. Quá trình tổ chức thực hiện cũng 

nên bố trí sử dụng nguồn lao động tại địa phương. 

3. Đánh giá những khó khăn, hạn chế trong việc huy động nội lực từ cơ 

sở để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn: 

Nhưng năm qua các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã Chư Jôr triển 

khai thực hiện thường huy động nội lực từ cơ sở là huy động đóng góp ngày công 

lao động của người dân địa phương. Tuy nhiên thực tế cho thấy huy động nguồn lực 

này đóng góp không cao, do trình độ dân trí thấp, nhiều lúc còn mang  tính ỷ lại vào 

chính sách của Nhà nước. Vì vậy các chương trình, dự án triển khai thực hiện chủ 

yếu là do các đơn vị nhận thầu thi công thực hiện là chính, việc đóng góp từ người 

dân địa phương thông qua ngày công lao động là rất ít. 

Do đó, để tăng sự tham gia của người dân, khi triển khai thực hiện các chương 

trình, Dự án cần thông báo công khai đến người dân để người dân nắm được quyền 

lợi và nghĩa vụ của họ. Đặc biệt là thông qua việc họp dân để người dẫn nắm rõ 

quyền lợi mà họ được hưởng, đối với người dân tộc thiểu số cần có phương pháp 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và hiểu được các chương trình, dự án 

đang đã và đang đầu tư trên địa bàn để người dân hưởng ứng và tham gia tích cực 

thực hiện chương trình, dự án được hiệu quả nhất. 
 

Phần III 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

XÃ CHƯ ĐANG YA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung:  
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Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; có cơ 

cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển 

nhanh công nghiệp, dịch vụ đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu 

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

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

định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững 

mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Phấn đấu đến hết năm 2025 xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí 

nông thôn mới của Quốc gia.  

2. Mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn: 

- Củng cố và nâng cao chất lượng 11 tiêu chí đã đạt được:  

- Phấn đấu xây dựng 8 tiêu chí chưa đạt được, cụ thể: 

a) Năm 2021:  

Phấn đấu đạt 4 tiêu chí:  

 Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa;  

 Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất;  

 Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 

 Tiêu chí 19: Quốc phòng và an ninh. 

b) Năm 2022:  

Phấn đấu đạt tiêu chí: 

 Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm. 

c) Năm 2023:  

Phấn đấu đạt tiêu chí: 

 Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư ; 

d) Năn 2024:  

Phấn đấu đạt tiêu chí: 

 Tiêu chí 11: Hộ nghèo;  

e) Năn 2025:  

Phấn đấu đạt tiêu chí: 

 Tiêu chí 10: Thu nhập; 

Củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hoàn thiện 100% tất cả các tiêu 

chí. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ  
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Căn cứ thực trạng nông thôn của xã, các phân tích, dự báo thời gian thực hiện 

hoàn thành nội dung các Tiêu chí và mục tiêu đề ra trong Chương trình xây dựng 

nông thôn, xã Chư Đang Ya xác định nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

từ nay đến năm 2025 như sau:  

1. Rà soát, điều chỉnh  quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

1.1 Mục tiêu: Nhằm đáp ứng Tiêu chí số 1 về quy Quy hoạch và thực hiện 

quy hoạch làm cơ sở để triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới  

1.2. Nhiệm vụ: Tổ chức rà soát lại các quy hoạch đã có để điều chỉnh những 

quy hoạch không còn phù hợp sát với tình hình thực tế. Thực hiện việc cắm móc chỉ 

giới theo quy hoạch và lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.  

- Kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. 

1.2. Tổ chức thực hiện:  

UBND xã (Chủ tịch xã) chỉ đạo trục tiếp và giao cho Công chức Địa chính 

phối hợp với Cán bộ nông nghiệp theo dõi. 

Các cán bộ ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền và vận động nhân dân 

cùng xây dựng nông thôn mới. 

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn:  

2.1 Mục tiêu:  

Nhằm hoàn thành và củng cố các tiêu chí về giao thông, điện, trường học, cơ 

sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông 

và nhà ở dân cư (từ tiêu chí số 2 đến tiêu chí số 9) 

2.2. Nhiệm vụ: 

2.2.1 Giao thông 

- Cứng hóa đường trục thôn  làng Iagri với tổng chiều dài là 1.000m, kinh phí thực 

hiện là 1 tỷ đồng trong đó: ngân sách nhà nước 950 triệu đồng, nhân dân đóng góp 50 

triệu đồng. 

- Cứng hóa đường  trục thôn  làng Xóa  với tổng chiều dài là 1.000 m, kinh phí 

thực hiện là 1 tỷ đồng trong đó: ngân sách nhà nước 950 triệu đồng, nhân dân đóng góp 

50 triệu đồng. 

- Cứng hóa  đường  nội đồng  làng Xóa   với tổng chiều dài là 4.000 m, , kinh phí 

thực hiện là 4 tỷ đồng trong đó: ngân sách nhà nước 3,800 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 

200 triệu đồng. 

2.2.2. Điện 

- Làm mới khoảng 1000m đường điện 22 KV 

-Lắp mới 02 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 150 KVA 

- Làm mới và nâng cấp 2000m đường điện hạ áp 
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- Tổng mức đầu tư là 2.3 tỷ đồng. trong đó vốn ngành điện là 2.185 tỷ đồng, 

vốn nhân dân đóng góp là 115 triệu đồng. 

2.2.3. Trường học 

- Đẩu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cở sở.   

 - Tổng Kinh phí  đẩu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cở sở khoảng 1,8 tỷ đồng 

2.2.4. Cơ sở vật chất văn hóa: 

- Khảo sát và xác định lộ trình quy hoạch đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa 

– thể thao xã, nhà văn hóa khu thể thao thôn để đảm bảo các tiêu chí đã quy định. 

- Kinh phí xây dựng nhà văn hóa đa năng xã: 3 tỷ đồng; 

- Kinh phí xây dựng nhà Sinh hoạt cộng đồng làng Wet: 1 tỷ; 

- 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); 

2.2.5. cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

Đưa chợ vào quy hoạch và có kế hoạch đầu tư xây dựng theo chuẩn Bộ Xây 

dựng.  

2.2.6. Thông tin và truyền thông: 

- Hiện nay tiêu chí thông tin và truyền thông đã đạt chuẩn. Trong thời gian tới 

cần bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống máy loa đài truyền thanh. Phát huy được 

hiệu quả phục vụ nhân dân. 

- Kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng. 

- Nâng cấp sữa chữa bưu điện xã kinh phí 400 triệu đồng 

2.2.7. Nhà ở dân cư: 

- Đến năm 2023, phấn đấu 100% nhà ở dân cư nông thôn toàn xã không còn 

nhà tạm.  

- Xây dựng nhà ở theo quy hoạch từng cụm, điểm dân cư. Kiến trúc nhà ở phù 

hợp với không gian, quy hoạch, tập quán của người dân. Đối với khu vực trung tâm 

xã nhà ở xây dựng theo mô hình liền kề. 

- Kinh phí đầu tư xóa nhà tạm là khoảng là 5,8 tỷ đồng, trong đó: 5,51 tỷ từ 

ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình và 290 triệu đồng là nhân dân đóng 

góp 

2.3 Tổ chức thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã quản lý và tổ chức thực hiện đề án. 

- Phân công quản lý thực hiện: Chủ tịch UBND xã trực tiếp theo dõi chung, 

hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí;  
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- Phân công phụ trách từng tiêu chí: 

+ Tiêu chí 2: Giao thông – Công chức địa chính xây dựng. 

+ Tiêu chí 3: Thủy lợi – Công chức Địa chính nông nghiệp. 

+ Tiêu chí 4: Điện - Công chức Địa chính – Xây dựng phối hợp Văn hóa – 

thông tin. 

+ Tiêu chí 5: Trường học – Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học. 

+ Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông – Công chức Văn hóa – thông tin phối 

hợp Bưu điện xã. 

+ Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư – Công chức Địa chính – Xây dựng phối hợp Cán 

bộ Lao động – TB&XH. 

3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập: 

3.1 Mục tiêu:  

Phấn đấu năm 2025 đạt tiêu chí thu nhập. 

3.2 Nhiệm vụ: 

a. Phát triển hàng hóa trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp 

- Khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi, đặc biệt phát triển nuôi heo, 

nuôi gia cầm theo hướng bán công nghiệp (mô hình chăn nuôi trang trại), tiếp tục 

phát triển đàn bò, đàn heo hướng nạc, đàn gia cầm các loại. 

- Tận dụng các diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư, 

những diện tích đất nông nghiệp nhỏ... để trồng cỏ tạo thêm nguồn thức ăn cho chăn 

nuôi đại gia súc. 

- Nâng cao thể trọng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm thông qua công tác 

lai tạo và lựa chọn giống. 

- Có chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho phát triển chăn nuôi theo hướng trang 

trại nuôi heo, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung. 

- Mô hình trang trại chăn nuôi:Chăn nuôi hộ gia đình với các trang trại chăn 

nuôi như: Nuôi heo nái, heo thịt, gà. Cần xây dựng chuồng trại bảo đảm kỹ thuật, 

chăm sóc, tiêm phòng vắc xin đúng kỳ hạn, phòng trừ dịch bệnh tốt. Chú ý làm các 

hầm Biôga tránh ô nhiễm môi trường,  

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện thường xuyên mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân 

áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, kinh phí thực hiện khoảng 200 triệu đồng. 

b. Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn 

Trong các năm tiếp theo xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp khác 

nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần 

nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Kinh phí thực hiện khoảng 400 triệu đồng 

- Thành lập ít  nhất 1 hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật 

hợp tác xã năm 2012; 
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- Xác định sản phẩm chủ lực phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương 

và hình thành mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững dựa trên hợp đồng liên kết ổn định.  

c. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo 

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã cần liên kết chặt chẽ với các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh 

để có kế hoạch đào tạo nghề và tạo việc làm cho người nông dân để thực hiện tốt 

các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 

nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp; 

Thực hiện lồng ghép các chương trình dạy nghề cho nông dân biết về quản lý 

kinh tế, vững về kỹ thuật, khả năng tiếp thị; cán bộ xã giỏi về phát triển nông thôn, 

là nồng cốt góp phần quan trọng trí thức hóa nông thôn.  

- Các chỉ tiêu cụ thể:  

+ Đào tạo nghề cho khoảng 120 lao động/năm;  

+ Giải quyết việc làm cho 100 lao động/năm;  

+ Phấn đấu đến năm 2025 có 35% nông dân qua đào tạo được trang bị kiến 

thức về nông nghiệp; 

- Nội dung thực hiện:  

+ Ban quản lý liên kết chặt chẽ với trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

và với các doanh nghiệp nhằm có định hướng đào tạo cho người nông dân  để giải 

quyết lao động; 

+ Đào tạo nghề (sơ cấp), tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân, kỹ năng 

khuyến nông cho cán bộ khuyến nông cơ sở, nông dân giỏi,  

+ Kinh phí đào tạo khoảng 360 triệu đồng.  

+ Đào tạo và nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ 

kỹ thuật nông nghiệp của xã. 

3.3. Tổ chức thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện. 

- Trưởng ban quản lí các chương trình mục tiêu quốc gia xã (chủ tịch xã) trực 

tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thu nhập, cơ 

cấu lao động. 

- Phân công nhiệm vụ:  

+ Tiêu chí 10: Thu nhập – Công chức tài chính – Kế toán phối hợp Công chức 

VHXH, Công chức Văn phòng – Thống Kê. 

+ Tiêu chí 12: Lao động có việc làm – Công chức VHXH. 

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội:  

4.1 Mục tiêu:  

Phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành Tiêu chí số 11 về giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 

< 7%. 
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4.2 Nhiệm vụ: 

- Vận động người dân tăng gia sản xuất nông nghiệp, áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp  

- Có chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp cho các hộ nghèo, cận nghèo phát 

triển kinh tế góp phần xoá đói giảm nghèo. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của 

nhà nước áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo. Chính sách vay vốn phát triển sản xuất 

với kinh phí khoảng 5,2 tỷ đồng. 

4.3. Tổ chức thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện. 

- Công chức VHXH trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả 

thực hiện chỉ tiêu hộ nghèo.  

5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông 

thôn:  

5.1 Mục tiêu: 

 Phấn đấu năm 2021 hoàn thành Tiêu chí số 13, xã có Tổ hợp tác hoặc Hợp 

tác xã hoạt động có hiệu quả. 

5.2 Nhiệm vụ: 

- Nội dung: 

Tuyên truyền, vận động nhằm giúp người nông dân nắm bắt được chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước về Hợp tác xã để từ đó tham gia thành lập hợp tác 

xã hoạt dộng có hiệu quả; 

Hỗ trợ để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ của các tổ chức kinh tế phát triển mới thông qua:  

Hỗ trợ kỹ thuật: tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nhằm tăng năng suất 

chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần;  

Hỗ trợ về thông tin thị trường và xúc tiến thương mại;  

Tham quan học tập mô hình liên kết sản xuất đáp ứng tốt dịch vụ cho người 

dân;  

Xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã để từ đó thu hút các 

tổ chức, các đơn vị tài trợ, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xây dựng mô 

hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 

- Tập trung xây dựng mô hình kinh tế nông lâm nghiệp tập trung với quy mô 

vừa và nhỏ theo hình thức trang trại nhằm tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hoá lớn. 

5.3 Tổ chức thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện. 
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- Công chức Tài chính Kế toán trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh 

giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Tổ chức sản xuất.  

6. Phát triển giáo dục – đào tạo ở nông thôn:  

6.1 Mục tiêu:  đã hoàn thành Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo. 

6.2 Nhiệm vụ: 

* Chỉ tiêu phấn đấu: 

- Củng cố chất lượng tiêu chí phổ cập THCS. 

- Thực hiện chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi đạt 100% 

- Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt trên 95% 

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS đạt trên 95%; 

- Phổ cập giáo dục THPT dự kiến hoàn thành vào năm 2020; 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông là >70%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo  đến hết năm 2025 là >35%; 

* Giải pháp chủ yếu: 

- Đội ngũ CBQL phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và được bồi dưỡng 

qua lớp quản lý giáo dục, trung cấp chính trị. 

- Nâng cao triệu lệ chuẩn giáo viên. 

- Xây dựng phong trào thi đua học tập của học sinh, đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang bị dạy học tối thiểu. 

- Ngành giáo dục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở vận 

động các đối tượng bỏ học ra lớp, giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ bỏ học. Khuyến 

khích tạo điều kiện để các học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học bậc THPT.  

6.3 Tổ chức thực hiện:  

Hiệu trưởng trường học các cấp phối hợp Công chức VHXH chịu trách nhiệm 

trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ 

tiêu giáo dục. 

7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn: 

- Tiêu chí này đã đạt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

7.2 Nhiệm vụ: 

+ Giữ vững kết quả 100% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, 

tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm nhằm để mọi người dân đều có thể khám chữa bệnh khi 

đau ốm. 

+ Tiếp tục thực hiện rà soát lại hiện trạng cơ sở vật chất để có kế hoạch sửa 

chữa, nâng cấp đảm bảo đủ phòng chức năng, phòng khám và các phương tiện cần 

thiết đáp ứng công tác khám chữa bệnh thông thường của Trạm Y tế xã. Phối hợp 
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với ngành y tế huyện từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất theo hướng 

tầng hoá và trang bị mới phương tiện khám chữa bệnh cho Trạm y tế xã.  

+ Quan tâm đầu tư hệ thống y tế từ xã đến thôn cả về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật 

chất và trang thiết bị khám, chữa bệnh; các làng đều có nhân viên y tế. Đẩy mạnh 

công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Kinh phí đầu tư khoảng: 400 triệu đồng. 

+ Chú trọng công tác bổ sung và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế trước mắt và 

lâu dài để có cơ cấu cán bộ đồng bộ thích hợp với từng giai đoạn phát triển của hệ 

thống y tế. 

+ Quan tâm đào tạo cán bộ y tế cơ sở theo hướng cơ sở cử người đi học để về 

phục vụ cơ sở, đặc biệt là dân tộc thiểu số. 

+ Có chính sách và biện pháp để thu hút cán bộ ở các nơi khác đến phục vụ lâu 

dài tại xã. 

+ Phòng chống sốt rét: Không để dịch xảy ra, nếu có dịch xảy ra phải có biện 

pháp dập tắt kịp thời. 

7.3 Tổ chức thực hiện:  

Trưởng trạm y tế chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu y tế. 

8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn:  

8.1 Mục tiêu: Tiêu chí số 16 về Văn hóa đã hoàn thành. 

8.2 Nhiệm vụ: 

- Giữ vững 7/7 thôn làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Thường xuyên tuyên 

truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc văn hóa.  

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 

bổ sung các quy ước về nếp sống văn hóa, tăng số thôn, làng đạt tiêu chuẩn thôn, 

làng văn hóa, tăng tỷ lệ gia đình văn hóa. 

- Tổ chức tốt các lễ hội cách mạng, lịch sử truyền thống, các ngày lễ văn hóa 

trên địa bàn xã. Nâng chất các phong trào Gia đình văn hóa, Đền ơn đáp nghĩa,... 

đồng thời duy trì, đẩy mạnh truyền thống: Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá 

rách,... Cần hướng đến việc quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng, người 

già, neo đơn,...  

- Xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao, phong trào văn nghệ 

quần chúng: Cồng chiêng, hát sử thi,…. Học hỏi, giao lưu kinh nghiệm duy trì và 

phát triển phong trào văn hóa văn nghệ. 

- Xây dựng quy ước làng xóm về nếp sống văn hoá nông thôn, tập trung vào 

việc cưới, tang, chống mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống. Triển khai từng bước nâng cao chất lượng các phong trào: 

gia đình văn hoá, thôn làng văn hoá, gương người tốt, việc tốt.  
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 - Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện sống và làm việc 

theo pháp luật. 

8.3 Tổ chức thực hiện: 

Công chức VHXH chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu văn hóa. 

9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:  

9.1 Mục tiêu: phấn đấu năm 2022 hoàn thành Tiêu chí số 17 về Môi trường. 

9.2 Nhiệm vụ:  

-  Thường xuyên kiểm tra khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống dẫn nước 

tự chảy và các bể chứa nước, có kế hoạch xây mới và đầu tư sửa chữa, nâng cấp các 

hệ thống dẫn nước, bể chứa nếu bị hư hỏng và ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn 

nước của người dân tại địa phương. Kinh phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. 

- Đầu tư các thùng chứa rác tại các thôn làng, hình thành mỗi thôn 1 tổ thu 

gom rác, vệ sinh thôn xóm. Chất thải, nước thải được thu gom xử lý. Kinh phí đầu 

tư khoảng 400 triệu đồng.  

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có giải pháp xử lý khí thải, nước thải 

trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Phối hợp với NHCSXH huyện, 

NHNN&PTNT, thực hiện chương trình hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật xây dựng hầm sinh 

học biogas cho những hộ nuôi heo trong các khu dân cư;. 

- Quy hoạch các điểm nghĩa trang trên địa bàn xã. Kinh phí đầu tư khoảng 2,9 

tỷ đồng,  

- Vận động người dân thu gom và xử lý rác thải phát sinh từ các hoạt động tại 

nghĩa trang, ban hành quy chế quản lý nghĩa trang theo quy định. 

- Trồng cây phân tán trong các buôn làng, khu công viên, trường học, đường 

trục xã, thôn... nhằm bảo vệ đất, nước, lọc bụi, giảm tiếng ồn. Xây dựng môi trường 

sinh thái trong lành và bền vững. Kinh phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng. 

- Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho nhân dân, ý thức vệ sinh 

môi trường cho người lao động trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm tổ 

chức 2 - 3 hoạt động. Kinh phí đầu tư khoảng 250 triệu đồng 

-Tuyên truyền vận động nhân tích cực xây dựng các công trình vệ sinh như 

nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước đảm bảo theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Kinh 

phí thực hiện khoảng 50 triệu đồng. 

9.3. Tổ chức thực hiện: 

Công chức Địa chính – Xây dựng phối hợp công chức địa chính nông nghiệp 

chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chỉ tiêu môi trường. 
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10. Củng cố nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị cơ sở, tình hình an ninh trật tự xã hội: 

10.1 Mục tiêu: phấn đấu năm 2021 hoàn thành tiêu chí 18: Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật và tiêu chí 19: Quốc phòng -  an ninh 

10.2 Nhiệm vụ:  

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành, Có kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định.  Phấn đấu 100% cán bộ công chức cấp xã 

đạt chuẩn. 

+ Kinh phí đầu tư khoảng: 200 triệu đồng. 

+ Tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư 

tưởng tổ chức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đảm bảo đề ra các chủ trương 

giải pháp định hướng phù hợp với mô hình nông thôn mới. Tăng cường công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính 

sách về xây dựng mô hình nông thôn mới, nhằm tạo sự nhất trí cao và đồng thuận 

trong nhân dân về thực hiện mô hình nông thôn mới . 

+ Nâng cao chất lượng chính trị: Tỷ lệ Đảng viên trong dân quân nòng cốt 

phải đạt từ 18% trở lên, thôn đội trưởng và tiểu đội trưởng trong dân quân thường 

trực phải là Đảng viên. 

+ Trang bị đầy đủ vũ khí và công cụ hỗ trợ theo thông tư số 65/TT –BQP ngày 

16/5/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về trang bị, quản lý sử dụng 

vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ. 

+ Xây mới nhà làm việc của Ban chỉ huy quan sự xã theo quy định. 

+ Tiếp tục giữ vững an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn xã.  

10.3. Tổ chức thực hiện: 

Công chức Văn phòng - Thống kê trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, và đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. 

- Công an xã phối hợp BCH quân sự xã  chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, 

hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiêu chí quốc phòng an 

ninh. 

III. VỐN VÀ NGUỒN VỐN 

Tổng nhu cầu vốn: 29,650 tỷ đồng, trong đó:  

- Vốn ngân sách Trung ương 28,670 tỷ đồng.  

- Vốn đóng góp của cộng đồng: 980 triệu đồng. 

IV. ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ 

1. Về cơ chế:  

2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 
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- Việc lựa chọn các công trình đầu tư, thứ tự, hình thức đầu tư phải do nhân 

dân bàn bạc, thống nhất và quyết định. 

- Đối với các dự án xây dựng cơ bản đề nghị giao cho các sở, phòng chuyên 

môn của tỉnh và huyện lập thiết kế mẫu, định hình tính toán khối lượng, lập dự toán 

kinh phí đầu tư để giao cho địa phương tổ chức thực hiện. 

- Công tác thi công công trình giao thông giao cho ban quản lý xây dựng của 

xã mua vật tư tại địa phương theo yêu cầu từng loại công trình, huy động nhân lực 

từ địa phương để thi công dưới sự giám sát kỹ thuật của ngành chuyên môn, giám 

sát của cộng đồng nhằm hạn chế mức thấp nhất việc đấu thầu, giao thầu cho doanh. 

2.1. Về huy động vốn:  

- Ban hành quy chế lồng ghép các chương trình mục tiêu hoạt động trên địa 

bàn xã như chương trình giảm nghèo, chương trình quốc gia khác. 

- Là một xã nghèo, kinh tế người dân còn khó khăn, các loại hình kinh tế như 

doanh nghiệp, công ty chưa phát triển, do đó sự đóng góp của thành phần này rất 

hạn chế, chủ yếu là đóng góp ngày công lao động, đất làm đường, công trình công 

cộng, sửa chữa nhà ở, tường rào….. 

- Ưu đãi về lãi suất, thời gian vay cho nhân dân để phát triển sản xuất. Ưu đãi 

lãi suất cho doanh nghiệp đâu tư vào địa bàn xã, miễn thuế trong xây dựng cơ bản, 

giảm thuế suất thuộc lĩnh vực ngành nghề dịch vụ.... trong thời gian thực hiện đề án. 

- Huy động tối đa nguồn vốn trong nhân dân theo cơ chế quản lý. 

2. Về chính sách:  

Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chương trình của Chính phủ trên địa 

bàn xã, chú trọng các chính sách hỗ trợ về: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; giao khoán, 

chăm sóc, bảo vệ rừng; Về hỗ trợ xuất khẩu lao động; hỗ trợ phát triển sản xuất, Về 

luân chuyển cán bộ, xây dựng những mô hình thí điểm phát triển kinh tế trong đồng 

bào dân tộc để từ đó nhân rộng …. 

 IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban quản lí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

cấp xã: 

1.1. Ban quản lí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã: 

- Trưởng ban chỉ đạo: Chủ tịch UBND xã.. 

- Phó trưởng ban: Phó chủ tịch UBND xã. 

- Thành viên:cán bộ chuyên môn xã, trưởng thôn. 

- Bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo: Trưởng ban, phó trưởng ban để bảo 

đảm triển khai toàn bộ nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. 

 - Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cac chương trình mục tiêu quốc gia: 



33 
 

+ Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho 

từng thành viên; 

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp về các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn xã; 

+ Tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng; 

+ Tự triển khai xây dựng kế hoạch phát triển xã (trên cơ sở định hướng của 

Nhà nước, các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn đã ban hành và khả năng nội lực 

của địa phương). 

+ Tổ chức cho người dân và cộng đồng thực hiện chương trình. 

 -  Phân công nhiệm vụ các thành viên: theo như phân công trực tiếp của từng 

tiêu chí đã phân công ở trên của Đề án xây dựng nông thôn mới. 

1.2. Tổ chức thực hiện:  

- Xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn mới và tổ chức cho người dân tham 

gia ý kiến vào kế hoạch. 

- Tiếp nhận và huy động các nguồn lực, sử dụng tốt, nhanh và hiệu quả các 

nguồn vốn của chương trình tài trợ. 

- Tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ thiết yếu theo lựa chọn của 

người dân trên địa bàn xã và trưởng các thôn, xóm hướng tới đạt từng phần của tiêu 

chí. 

- Tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động và các kết quả thực hiện có sự tham 

gia của người dân. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án xây dựng 

nông thôn mới: 

- Lập Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án đến cán bộ 

đảng viên, người dân trong toàn xã: kế hoạch phải thể hiện được nội dung, thời gian, 

đối tượng và phân công trách nhiệm thực hiện. Hoạt động này cần được tiến hành 

thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở cấp thôn, các tổ chức 

chính trị, đoàn thể. 

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt tuyên truyền sâu rộng về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thông tin về nội dung chương trình 

xây dựng nông thôn mới; các mục tiêu cần đạt được về xây dựng nông thôn mới; 

mức độ, hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn 

mới; kinh phí, nội dung hỗ trợ của nhà nước... để cán bộ và người dân hiểu rõ nội 

dung xây dựng nông thôn mới và chủ động tự giác tham gia; đồng thời để tranh thủ 

sự hỗ trợ của doanh nghiệp, thu hút hợp tác quốc tế... Xây dựng nông thôn mới phải 

được phát động như một cuộc vận động với sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống 

chính trị trên địa bàn. 
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- Phát huy tinh thần tự giác người dân trong việc giải phóng mặt bằng khi xây 

dựng các công trình hạ tầng cho địa phương. Tham gia đóng góp ngày công khi được 

huy động, tham gia vào tiến trình thực hiện đề án từ đóng góp ý kiến, bàn bạc, giám 

sát xây dựng công trình. 

- Xây dựng nếp sống văn minh ở Nông thôn mới, thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện nếp 

sống mới trong ma chay, cưới hỏi, giữ gìn những bản sắc phong tục tập quán tốt đẹp. 

- Phát động cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới” trong giai 

đoạn 2017 - 2020. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, 

thường xuyên, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách 

của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm: 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Ban quản lý giao trách nhiệm cho 

các tổ chức, thành viên Ban quản lý được phân công theo dõi, chỉ đạo thực hiện các 

Tiêu chí, tiến hành xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

4. Tiếp nhận và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới: 

- Phân công bộ phận theo dõi việc tiếp nhận và triển khai các biện pháp nhằm 

huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ cho Chương trình; 

- Ban hành quy chế quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ. 

- Huy động sự đóng góp của nhân dân bằng tiền và các nguồn vốn khác từ 

cộng đồng, những gia đình có thu nhập trung bình khá trở lên để làm vốn cho các hộ 

nghèo vay vốn phát triển sản xuất. 

- Huy động lao động công ích trên cơ sở vận động toàn dân tham gia xây dựng 

các công trình hạ tầng kinh tế xã hội. 

- Bố trí vốn ưu đãi cho các hộ dân vay để đầu tư cơ sở hạ tầng. 

- Những công trình nào mà người dân làm được thì để người dân làm. Họ có 

thể có thu nhập, đồng thời có thể đóng góp sức lực cho công cuộc xây dựng nông 

thôn mới thông qua việc xây dựng công trình đó. 

- Khuyến khích người dân vay vốn phát triển sản xuất, dựa trên Nghị định 

41/2010/NĐ-CP về quỹ tín dụng cho nông dân vay để đầu tư phát triển, cùng một số 

chính sách cho người nghèo, chính sách nhà ở xã hội, hay chính sách không chỉ cho 

nông dân vay vốn cho sản xuất mà còn cho người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở... 

- Tạo ra cơ chế để các tổ chức quốc tế, thu hút bà con trong nước, ngoài nước, 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện có thể tham gia đóng góp xây dựng nông 

thôn mới. 

5. Tổ chức giám sát và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí 

theo định kỳ hàng năm 
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- Thành lập các bộ phận để giám sát các hoạt động đầu tư và kế hoạch công 

tác hàng năm của xã có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới; 

- Hàng năm, Ban quản lý xã tổ chức cho các Thôn đánh giá kết quả thực hiện 

chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo từng Tiêu chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực 

hiện chung trong toàn xã. 

6. Bổ sung, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới 

Thông qua công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và kiến nghị 

của cộng đồng dân cư, các tổ chức, Ban chỉ đạo xã nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi, 

bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án phải được UBND huyện quyết định. 

7. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới:   

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới cho các Thôn trên địa bàn xã;  

- Xã tham gia ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới với các xã trên địa bàn 

huyện, thành phố. 

- Tiếp tục quán triệt trong toàn đảng, toàn dân, ở tất cả các cấp, các ngành về 

mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ 

biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo 

dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, 

tổ dân phố văn hóa. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng nếp sống văn hóa. 

- Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao ở cơ sở 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào của các ngành, đoàn thể trên 

địa bàn dân cư 

- Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, 

người dân trong việc cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. 

- Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, lực lượng 

công an, xã đội, thôn đội, công an viên, dân phòng đủ mạnh thường xuyên tập huấn, 

huấn luyện, nắm địa bàn. 

- An ninh quốc phòng phải gắn liền với phát triển kinh tế./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- VPĐPXDNTM huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG xã; 

- Ban nhân dân các thôn, làng; 

- Lưu: VT,ĐCNN.                          

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

  CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Nội 
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