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BÁO CÁO 

Khả năng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  

và mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 

 

  Để có cơ sở báo cáo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về khả năng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và xây dựng mục 

tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Ia Mơ Nông, 

UBND xã đã rà soát, đánh giá lại thực trạng các tiêu chí nông thôn mới theo 

Quyết định 250 (Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020) và Quyết định 710/QĐ-

UBND (Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025). Qua đánh giá thực trạng theo Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 thì khả năng đạt chuẩn nông thôn 

mới đối với xã Ia Mơ Nông năm 2022 rất khó đạt được so với kế hoạch năm 

2022 đề ra. Cụ thể như sau: 

 1. Kết quả đánh giá thực trạng về xã Nông thôn mới : 

1.1 Thực trạng nông thôn mới đánh giá theo Quyết định số 250/QĐ-

UBND (Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020): 

 Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã Ia Mơ Nông đã ban hành Nghị Quyết 

thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn xã phấn đấu đến cuối năm 2022 

cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí (đạt theo QĐ số 250/QĐ-UBND Bộ tiêu chí 

NTM giai đoạn 2016-2020). Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

huyện, sự giúp đỡ của các ngành đoàn thể của huyện, các doanh nghiệp và sự nổ 

lực Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân xã 

Ia Mơ Nông đến cuối năm 2022 cơ bản hoàn thành đạt: 19/19 tiêu chí NTM. 

1.2  Thực trạng nông thôn mới đánh giá theo Quyết định số 710/QĐ-

UBND (Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025):  

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai 

đoạn 2021 – 2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND xã đã phối hợp với 

các phòng ban chuyên môn của huyện rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới, Kết 

quả sau khi rà soát đến nay xã Ia Mơ Nông chỉ đạt 13/19 tiêu chí. 

Các tiêu chí không đạt gồm: Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu 

chí số 10 - thu nhập; tiêu chí số 12 – Lao động; tiêu chí số 15 - y tế; tiêu chí số 

17 - môi trường; tiêu chí số 18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Cụ thể 

như sau:  

+ Tiêu chí số 6- Cơ sở vật chất văn hóa: Xã chưa có nhà văn hóa xã, Hội 

trường văn hóa đa năng theo quy định nên chưa đạt tiêu chí này.  
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+ Tiêu chí số 10 - Thu nhập: Đánh giá sơ bộ bình quân đầu người chỉ  đạt 

41,2 triệu đồng/người/năm, chưa đạt theo quy định của Quyết định 710/QĐ-

UBND là năm 2022 phải đạt 44 triệu đồng/người/năm. Đánh giá: Chưa đạt 

+ Tiêu chí số 12 – Lao động:  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đến nay đạt 

25,1 % (564/2255 lao động). Theo Quyết định 710 tiêu chí này phải đạt ≥70%. 

+ Tiêu chí số 15 về Y tế:  

 Chỉ tiêu 15.1: Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã 

là 85,02% (3559/4.186 người), chưa đạt 90% theo quy định tại Quyết định 710. 

Chỉ tiêu 15.4 Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: Đây là nội dung 

mới và chưa có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, xã Ia Mơ Nông là xã có tỷ lệ 

người đồng bào dân tộc thiểu số cao, việc cài đặt sổ khám chữa bệnh điện tử trên 

điện thoại thông minh còn rất nhiều hạn chế. 

+ Tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP:  

Chỉ tiêu 17.11 Về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn đạt >30%: việc thay đổi thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân 

bước đầu còn gặp khó khăn; xã Ia Mơ Nông đã thành lập Tổ thu gom rác thải 

nhưng chưa đi vào hoạt động do chưa thống nhất được quy trình thu gom và vận 

chuyển rác (Phí thu gom và vận chuyển rác thải từ người dân gặp nhiều khó 

khăn do trên địa bàn xã phần lớn là các hộ ĐBDTTS).  

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt >30%: Chưa đạt. 

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

Tiêu chí 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 của 

gia đình và đời sống xã hội): Tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã 

(qua rà soát có 08 trường hợp tảo hôn), chưa có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ 

chốt ở xã, tỷ lệ nữ ủy viên cấp xã đạt dưới 15%, đề nghị các ban ngành đoàn 

thể phối hợp tuyên truyền về tình trạng tảo hôn và bình đẳng giới, đến cuối năm 

2022 không còn trường hợp tảo hôn. Đề nghị các cấp xem xét để đạt tiêu chí 

theo quy định.  

(Có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo) 

2. Thực trạng về làng Phung: 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; Quy 

trình xét công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020. Làng Phung đến cuối năm 2022 cơ 

bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng làng NTM trong vùng ĐBDTTS. 
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3. Đề xuất, kiến nghị: 

Theo kết quả rà soát, đánh giá theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 

16/11/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025 thì xã Ia Mơ Nông sẽ không đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, 

do đó, UBND xã tiếp tục đăng ký xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2023. 

Trên đây là kết quả đánh giá thực trạng Nông thôn mới của xã Ia Mơ 

Nông theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai 

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai. 

Nơi nhận:                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND huyện;                                                       CHỦ TỊCH                                                                                              
- Văn phòng điều phối NTM huyện; 
- Lưu: VP.       

 

       Nguyễn Văn Hiệu 
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