
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND   Ninh Thuận, ngày           tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025;  

Căn cứ  các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV: số 10-

NQ/TU ngày 02/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; số 16-NQ/TU 

ngày 13/01/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực 

hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 (viết tắt là 

Chương trình) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các Nghị quyết: Số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Tỉnh ủy 

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông 

thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 105/NQ-HĐND ngày 

11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022.  

Đảm bảo thực hiện đúng định hướng, đạt mục tiêu của Chương trình và phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương  trong việc tổ 

chức thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh. Đánh giá khách quan, toàn 

diện kết quả thực hiện Chương trình của các địa phương, đặc biệt là đối với các 

địa phương phấn đấu đạt chuẩn theo các mức độ. 
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2. Yêu cầu 

Triển khai toàn diện các nội dung của Chương trình ở các lĩnh vực, các cấp 

(huyện, xã, thôn); duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu 

của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo các mức độ; 

vừa tập trung chỉ đạo điểm (đối với các địa phương phấn đấu đạt chuẩn) vừa 

triển khai trên diện rộng, đặc biệt là đối với các xã khu vực III vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

II. Mục tiêu 

1. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các huyện, xã, thôn đã 

được công nhận đạt chuẩn theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao) theo Bộ tiêu 

chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025; không để tụt tiêu chí.  

2. Phấn đấu có thêm từ 02-03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt 

chuẩn nông thôn mới từ 66-68%; 04-05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

có từ 10% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới (các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 

thôn đạt chuẩn nông thôn mới). 

3. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 ở khu vực 

nông thôn ít nhất 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 

3%/năm. 

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán 

bộ và người dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây 

dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2021-2025. 

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông 

thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện 

các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều 

sâu và bền vững.  

3. Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các xã, thôn phấn đấu 

đạt chuẩn các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) năm 2022. Các Sở, ban, 

ngành, cơ quan liên quan được phân công hỗ trợ các xã chủ động phối hợp cùng 

các huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các xã trên cơ sở về kết quả thực 

hiện tiêu chí của các xã, trong đó tập trung hỗ trợ các tiêu chí chưa đạt.  

4. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình và 

giải quyết các vấn đề tồn tại, những vấn đề mới trong xây dựng nông thôn mới 

(môi trường, an toàn thực phẩm, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã  khởi nghiệp, 

sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, phát triển du lịch nông thôn…). 

5. Rà soát, đánh giá hiện trạng và có giải pháp duy trì, giữ vững chất lượng 



3 

 

tiêu chí đối với các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 

chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2021 trở về trước đáp ứng yêu cầu Bộ 

tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo các mức độ (đạt 

chuẩn, nâng cao). 

6. Kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo 

thực hiện Chương trình ở các cấp đồng bộ từ tỉnh đến xã với chức năng là cơ 

quan quản lý, điều phối đa ngành theo hướng kế thừa bộ máy đã được xây dựng 

giai đoạn 2016-2020; đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, giảm thành viên 

kiêm nhiệm và chuyển sang hướng biệt phái, luân phiên một số thành viên sang 

hoạt động trong một thời gian nhất định để nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp 

việc.   

7. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, bảo đảm huy động đầy 

đủ, kịp thời theo quy định; căn cứ vào tình hình thực tế, ngân sách địa phương 

bố trí vốn đối ứng để thực hiện Chương trình. 

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) và lồng ghép 

hiệu quả nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, 

dự án khác trên địa bàn để tổ chức triển khai Chương trình. 

- Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông 

thôn; khuyến khích cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Tăng cường vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ các địa phương  

thực hiện xây dựng nông thôn mới; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng 

góp xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội 

dung cụ thể. 

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động vận động các nhà tài trợ, các tổ chức 

kinh tế hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan 

đến những vấn đề cấp thiết của Chương trình; tranh thủ các nguồn vốn vay ưu 

đãi, vốn viện trợ không hoàn lại… để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho Chương 

trình.  

8. Tập trung công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho 

cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác trao 

đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới 

ở trong và ngoài tỉnh. 

9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện 

Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn 

chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình 

thực hiện Chương trình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Mặt trận và 

các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị 
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mình để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới theo lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề 

ra. Hàng quý báo cáo tình hình thực hiện (thông qua Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh) trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. 

 2. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các Sở, ban, 

ngành liên quan tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực 

tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động 

viên các tổ chức, cá nhân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn 

mới, trong đó chú trọng đến công tác giám sát việc bảo vệ môi trường, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất có 

hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; tăng cường hoạt 

động phản biện đối với kết quả thực hiện Chương trình. 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp với Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng các chuyên mục, chuyên trang 

phù hợp, thiết thực để tuyên truyền về Chương trình. 

 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ hướng dẫn của 

Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tham mưu kiện toàn bộ máy giúp việc các cấp để giúp Ban Chỉ đạo 

các cấp về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình.  

 5. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp cùng 

các Sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho 

cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát 

tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

của địa phương trình Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý; theo 

dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo định kỳ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục IV; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo); 

- VPĐPNTM Trung ương (b/cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH ĐỊA PHƢƠNG PHẤN ĐẤU  

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /3/2022 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Địa phƣơng 

Đạt chuẩn nông 

thôn mới theo các 

mức độ Sở, ngành phụ trách hỗ 

trợ 
Ghi chú 

 Đạt 

chuẩn   

Nâng 

cao 

A Cấp xã  3 7     

I Huyện Ninh Phƣớc   3     

1  Xã Phước Thái   X Sở Giao thông vận tải   

2 Xã Phước Hậu   X 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội   

3 Xã An Hải   X Sở Xây dựng 
 

II Huyện Ninh Hải   2 
  

1 Xã Hộ Hải   X 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
 

2 Xã Phương Hải   X Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

III  Huyện Ninh Sơn 2 1 
 

  

1 Xã Lương Sơn   X 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường   

2 Xã Quãng Sơn  X    Sở Tư pháp   

3 Xã Hòa Sơn  X    Sở Kế hoạch và Đầu tư   

IV  Huyện Thuận Nam 1 1 
 

  

1 Xã Phước Diêm    X  
Sở Nông nghiệp 

 và Phát triển nông thôn   

2 Xã Nhị Hà  X    Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh   

B  Cấp thôn ≥ 25       

  

Các xã đã được công 

nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao phấn 

đấu mỗi xã có ít nhất 

01 thôn đạt chuẩn 

nông thôn mới  

≥ 25     

Toàn tỉnh 

có 254 

thôn/47 

xã 
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Phụ lục II 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /3/2022 của UBND tỉnh) 

 

 

STT Đơn vị Thời gian 
Nội dung kiểm tra, đánh 

giá 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1 

Các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới 

năm 2022: Quảng Sơn, 

Hòa Sơn, (huyện Ninh 

Sơn); Nhị Hà (huyện 

Thuận Nam) 

Quý III và  

Quý IV/2022 

Kiểm tra, đánh giá toàn diện 

kết quả xây dựng nông thôn 

mới của địa phương. 

Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới 

tỉnh 

- Các Sở, ngành được 

phân công phụ trách, hỗ 

trợ các xã và phụ trách 

tiêu chí. 

- Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các 

huyện: Ninh Sơn, Thuận 

Nam. 

Tháng  

10-12/2022 

Giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, huy 

động sức dân và đánh giá sự 

hài lòng của người dân trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Uỷ ban MTTQ các 

huyện 

Uỷ ban MTTQ các xã: 

Quảng Sơn, Hòa Sơn, 

Nhị Hà. 



2 

 

STT Đơn vị Thời gian 
Nội dung kiểm tra, đánh 

giá 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

2 

Các xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2022: 

Phước Thái, Phước Hậu, 

An Hải (huyện Ninh 

Phước), Hộ Hải, Phương 

Hải (huyện Ninh Hải), 

Lương Sơn (huyện Ninh 

Sơn), Phước Diêm 

(huyện Thuận Nam) 

Quý III và  

Quý IV/2022 

Kiểm tra, đánh giá toàn diện 

kết quả xây dựng nông thôn 

mới nâng cao của địa phương 

(bao gồm cả việc hoàn thiện 

các tiêu chí xã nông thôn mới 

theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 

2021-2025). 

Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới 

tỉnh 

- Các Sở, ngành được 

phân công phụ trách, hỗ 

trợ các xã và phụ trách 

tiêu chí. 

- Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các huyện: 

Ninh Phước, Ninh Hải, 

Ninh Sơn, Thuận Nam. 

Tháng  

10-12/2022 

Giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, huy 

động sức dân và đánh giá sự 

hài lòng của người dân trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Uỷ ban MTTQ các 

huyện 

Uỷ ban MTTQ các xã: 

Phước Thái, Phước Hậu , 

An Hải, Hộ Hải, Phương 

Hải, Lương Sơn, Phước 

Diêm. 

3 

Một số xã khu vực III 

vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi: Phước Bình, 

Phước Tân, Phước 

Thắng (huyện Bác Ái), 

Ma Nới (huyện Ninh 

Sơn), Phước Chiến 

(huyện Thuận Bắc), 

Phước Hà (huyện Thuận 

Nam) 

Quý III và  

Quý IV/2022 

- Kết quả thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ trọng tâm 

thực hiện chương trình nông 

thôn mới năm 2020. 

- Những khó khăn, vướng 

mắc trong xây dựng nông 

thôn mới. 

Văn phòng 

Điềuphối nông thôn 

mới tỉnh 

- Một số Sở phụ trách 

tiêu chí.  

- Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các 

huyện: Bác Ái, Ninh 

Sơn, Thuận Bắc, Thuận 

Nam. 
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