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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ VINH QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND         Vinh Quang, ngày        tháng 05  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai xây dựng Thôn điểm nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2022-2025 của xã Vinh Quang 

 

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng 

thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây viết tắt là 

ĐB DTTS) trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương 

trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 03 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Thôn (làng) nông thôn mới ở 

vùng ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025"; 

Thực hiện Công văn số 1189/UBND-KTN ngày 31/3/2022 của UBND 

thành phố Kon Tum về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng thôn 

(làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2022-2025; 

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Thôn điểm 

nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn xã Vinh Quang như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong 

xã hội, tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện có hiệu 

quả Chương trình MTQG xây dựng thôn đạt nông thôn mới trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu năm 2022, xây dựng thôn Kon Hơngo Kơtu điểm 

của xã đạt chuẩn Thôn nông thôn mới ở vùng ĐBDTTS.  

2. Yêu cầu: 

- Xây dựng Thôn Kon Hơngo Kơtu, xã Vinh Quang đảm bảo, đạt tất cả các 

tiêu chí theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh Kon Tum“Thôn (làng) nông thôn mới ở 

vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022- 2025"; 
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- Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ 

ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp 

với điều kiện của địa phương; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng 

nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 

- Huy động các nguồn lực và vận động cán bộ, công chức, người dân tích 

cực tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội tại thôn đồng bào 

dân tộc thiểu số theo chuẩn nông thôn theo Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 

28 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Thôn 

(làng) nông thôn mới ở vùng ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2022 - 2025". 

Qua rà soát 10 tiêu chí theo Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 

03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Thôn (làng) 

nông thôn mới ở vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022- 

2025" hiện nay thôn Kon Hơngo Kơtu đã đạt 9/10 tiêu chí. Còn tiêu chí 1.3 chưa 

đạt.  

(Tại phụ lục 2 kèm theo) 

1. Giao thông ( Đạt) 

1.1. Hiện trạng 

- Đường trục đường thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm: Đường đảm bảo đạt loại B, C; Đảm bảo chiều rộng nền 

đường tối thiểu 4m, mặt đường tối thiểu 3,0m. Trường hợp bất khả kháng 

(không thể giải phóng được đối với nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố xây dựng 

trước thời điểm công bố quy hoạch) mặt đường tối thiểu 2,0m, đạt 100% so với 

tiêu chí (đạt). 

- Đường ngõ, xóm được sạch và đảm bảo đi lại thuận lợi quanh năm: Cứng 

hóa: nhựa hóa, bê tông, cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ, cuội sỏi… được lu lèn, 

đạt 84,21% so với tiêu chí (đạt). 

- Đường trục thôn, ngõ xóm đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp: Các tuyến 

đường có rãnh thoát nước, cây xanh bóng mát (khoảng cách cây tối thiểu 20 m), 

hoặc trồng hoa ven đường; có hệ thống đèn chiếu sáng, đạt 23,08%. Chưa đạt vì 

hiện tại các tuyến đường chưa trồng hoa ven đường, có hệ thống đèn chiếu sáng. 

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

- Trồng cây xanh bóng mát các trục đường thôn, xóm; hỗ trợ trồng các 

tuyến đường hoa; Xây dựng hệ thống mương thoát nước thải khu dân cư; 
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- Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp tại một số tuyến đường bê tông (dự kiến chiều 

dài khoảng 514 m); vận động nhân dân trồng cây xanh hoặc trồng hoa tại các 

tuyến đường, đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, đầu tư hệ thống điện 

chiếu sáng. 

1.3. Nhu cầu vốn:  Xây dựng đường bê tông xi măng các tuyến đường: 

514m; kinh phí khoảng 617 triệu đồng.  

1.4. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế 

tổng hợp chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính- Xây dựng xã phối hợp với các 

bộ phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo 

Kơtu tham mưu triển khai thực hiện. 

2. Điện (Đạt):  

2.1. Hiện trạng: 373 hộ có điện và 100 % hộ dân sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn.   

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về sử dụng điện tiết 

kiệm, an toàn. Tiếp tục đề xuất với công ty Điện lực Kon Tum đầu tư đối với 

một số cụm dân cư còn sử dụng trụ tạm để kéo điện.  

2.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế 

tổng hợp chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính- Xây dựng xã phối hợp với các 

bộ phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo 

Kơtu tham mưu triển khai thực hiện. 

3. Cơ sở vật chất văn hóa (Đạt): 

3.1. Hiện trạng: Thôn Kon Hơngo Kơtu có 01 nhà Rông văn hóa đảm bảo 

tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân. 

- Diện tích đất quy hoạch khuôn viên Nhà Văn hóa đạt 2326.7m2 .                                                                                                             

- Quy mô xây dựng Nhà Văn hóa là từ 50 chỗ ngồi trở lên. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền 

cho Nhân dân về ý thức bảo quản, sử dụng, định kỳ duy tu, bảo dưỡng các công 

trình, cơ sở vật chất văn hóa của thôn, xã và sử dụng đúng mục đích, có hiệu 

quả. Xây dựng khu thể thao thôn và Hỗ trợ mua sắm thiết bị nhà văn hóa thôn. 

3.3. Phân công nhiệm vụ: 
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- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Văn hoá- 

Xã hội chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Văn hóa- Thông tin xã phối hợp với các bộ 

phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo Kơtu 

tham mưu triển khai thực hiện. 

4. Thông tin và truyền thông (Đạt):  

4.1. Hiện trạng: Thôn có hệ thống loa truyền thanh được kết nối với đài 

truyền thanh của xã đang sử dụng tốt, 100% hộ gia đình trong thôn nghe được 

loa truyền thanh của thôn.  

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Đầu tư bổ sung 02 cụm loa tại các 

tuyến đường đảm bảo độ phủ sóng toàn thôn. 

4.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Văn hoá- 

Xã hội chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức  Văn hóa-Thông tin xã phối hợp với các bộ 

phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo Kơtu 

tham mưu triển khai thực hiện. 

5. Nhà ở dân cư ( đạt): 

5.1. Hiện trạng: 

- Tổng số hộ có nhà kiên cố 373/373 hộ đạt 100% 

- Vườn nhà được chỉnh trang, không còn các loại cây dại, cây tạp; bố trí và 

trồng các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, có thu nhập 320/373 hộ, đạt 85,79 % 

- Hộ gia đình có hàng rào xung quang nhà (tường xây, hàng rào xanh…), 

có cổng được xây dựng hài hòa, phù hợp với phong cảnh làng quê: 310/373 hộ 

đạt 83,11 %. 

5.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ dân, 

vận động các hộ dân làm tường rào gạch hoặc làm hàng rào xanh. Hỗ trợ giống 

cây trồng có hiệu quả kinh tế và năng suất cao để cải tạo vườn tạp. 

5.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế 

tổng hợp chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính xã; Văn hóa-xã hội phối hợp với 

các bộ phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon 

Hơngo Kơtu tham mưu triển khai thực hiện. 

6. Thu nhập ( đạt) 
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6.1 Hiện trạng: Hiện thu nhập bình quân đầu người tại thôn Kon Hơngo 

Kơtu đạt 42 triệu đồng hơn so với mức tối thiểu quy định đạt chuẩn của xã nông 

thôn mới tại thời điểm (theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới đạt).  

6.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao 

thu nhập, giảm nghèo. Đẩy mạnh chăn nuôi, cải tạo vườn tập, vận động người 

dân chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả, tham gia sản xuất kết hợp 

với phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình để tăng thu nhập, góp 

phần đảm bảo cuộc sống từng bước vươn lên làm giàu. 

6.3. Phân công nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chung. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Văn phòng- thống kê, Tài chính-kế toán 

phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng 

thôn Kon Hơ Ngo Kơ tu tham mưu triển khai thực hiện. 

7. Hộ nghèo (Đạt) 

7.1. Hiện trạng: Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

trong thôn là 18 hộ chiếm tỷ lệ 4,83 %, hiện tại thôn đạt. 

7.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của 

Đảng về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 

dân, nhanh chóng tạo ra các yêu tố bên trong bền vững. Tạo cơ hội cho người 

nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển, đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, 

vượt qua nghèo đói, vươn lên khá giả; tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở 

hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuât và dân sinh.  

7.3. Phân công nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Văn hoá- 

Xã hội chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Văn hóa - xã hội xã phối hợp với các bộ 

phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo Kơtu 

tham mưu triển khai thực hiện. 

8. Văn hóa, Giáo dục, y tế ( đạt)  

8.1. Hiện trạng: 

- 100% trẻ 6 tuổi được vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 98% trở lên; 

100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học Trung học cơ sở. 

- Thôn được công nhận và giữ vững “Khu dân cư văn hóa” đạt. 

- 87,4% tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (326/373 hộ). 

- 86,32% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (1552/1798 người). 
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8.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Vận động người dân tham gia bảo 

hiểm y tế. 

8.3. Phân công nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Văn hoá- 

Xã hội chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Văn hóa – Thông tin xã; Trưởng trạm Y tê 

xã phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng 

thôn Kon Hơngo Kơtu tham mưu triển khai thực hiện. 

9. Môi trường và an toàn thực phẩm ( đạt)   

9.1. Hiện trạng: 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định (≥ 30 %): Thôn đạt 80% 

(301/373 hộ). 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn 

được thu gom, xử lý theo quy định (≥ 70 %): Thôn đạt 100%. 

- 100% hộ gia đình trên địa bàn thôn ký cam kết không gây ô nhiễm môi 

trường, không vứt bừa bãi xác động vận chết ra đường. Qua rà soát tiêu chí này 

chưa đạt, chưa triển khai ký cam kết. 

- Định kỳ 02 lần/tháng tổ chức dọn vệ sinh chung đường làng, ngõ xóm, 

các công trình công cộng trên địa bàn thôn.  

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

bảo 3 sạch (Đảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung 

cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động). (≥ 70 %): Thôn đạt 99,73% (372/373 hộ). 

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 

(≥ 70 %): Thôn đạt 100% (230/230 hộ). 

- 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: Thôn đạt 100% (7/7 hộ). 

Trong thôn, hộ dân còn sử dụng giếng đào, giếng khoan; các hộ gia đình 

trên địa bàn thôn không gây ô nhiễm môi trường, không vứt bừa bãi xác động 

vật chết ra đường, nhưng chưa có bản cam kết; có tổ chức  dọn vệ sinh chung 

đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng trên địa bàn thôn nhưng không 

thường xuyên. 

9.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Hỗ trợ xây dựng hoặc di dời chuồng 

trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh môi trường; Xây dựng công trình cấp nước 

tập trung; Kiểm định chất lượng nước sinh hoạt; Hỗ trợ tuyên truyền; Hỗ trợ làm 

nhà vệ sinh hộ gia đình; Hỗ trợ bể chứa nước sinh hoạt hộ gia đình và Hỗ trợ 

xây dựng thùng rác thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV.  
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9.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế 

tổng hợ chỉ đạo. 

- Chủ trì tham mưu: Công chức Văn phòng phối hợp với các bộ phận 

chuyên môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơngo Kơtu tham 

mưu triển khai thực hiện. 

10. An ninh, trật tự xã hội (Đạt) 

10.1. Hiện trạng: Thôn đạt về tiêu chí có hương ước, quy ước được xây 

dựng và công nhận theo quy định; tối thiểu từ 100% người dân trong thôn cam 

kết thực hiện hương ước, quy ước  của cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương 

trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng: thôn đạt 100%. 

10.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:  

- Tiếp tục vận động người dân trong thôn  cam kết thực hiện hương ước, 

quy ước của cộng đồng đạt từ 95% trở lên. 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

10.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí CT UBND xã chỉ đạo chung. 

- Chủ trì tham mưu: Giao Công an xã phối hợp với các bộ phận chuyên 

môn có liên quan, phối hợp với thôn trưởng thôn Kon Hơ ngo Kơ tu tham mưu 

triển khai thực hiện. 

 III. TỔNG NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN NĂM 2022 

 Tổng kinh phí: 3.823 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

(Tại Phụ lục 1  kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao bộ phận Văn phòng - Thống kê phối hợp với các bộ phận chuyên 

môn, các đơn vị có liên quan (VHXH, ĐCXD, TCKT), Các trường học, Y tế, 

Công an xã) xây dựng Kế hoạch Thôn điểm nông thôn mới ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số năm 2022 của xã và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.  

- Đề nghị thôn Kon Hơ Ngokơtu, các bộ phận chuyên môn, các đơn vị khác 

có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, quá trình triển khai 

thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo ngay lãnh đạo UBND xã biết để có 

hướng chỉ đạo giải quyết công việc kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng Thôn điểm nông thôn mới ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn xã Vinh Quang./. 
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Nơi nhận: 

- Phòng Kinh tế TP; 

- TT. Đảng uỷ xã ; 

- TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- TT. UBMTTQ Việt Nam xã; 

- Thành viên BCĐ NTM xã; 

- Ban Nhân dân thôn Kon Hơ Ngo Kơ Tu; 

- Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Hồng Công 
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