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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 411/QĐ-UBND                        Kon Tum,  ngày 12 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công đơn vị, địa phương phụ trách triển khai thực hiện quy định tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 263/QĐ-TTg ngày 

22 tháng 02 năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 

2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số         

1893/SNN-NTM ngày 07 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân công đơn vị, địa phương phụ trách triển khai thực hiện quy 

định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết theo Phụ lục 

kèm theo). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thường xuyên kiểm tra, tra dõi, giám sát các đơn vị, địa phương trong 

quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp 

triển khai thực hiện tại Quyết định này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6) 

và hằng năm (trước ngày 20 tháng 12) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tình hình kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh: 

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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+ Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, trình Trung 

ương thẩm định và công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới theo các quy định (nếu đủ điều kiện). 

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ thẩm quyền 

chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

được phân công tại Quyết định này; chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các địa 

phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; ban hành hướng dẫn 

thực hiện đối với các quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 

chính trị xã hội các cấp, các cơ quan thông tin báo chí phối hợp tuyên truyền vận 

động Nhân dân thực hiện tốt các quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và các xã phường thị trấn trên địa bàn tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung có liên quan; tổ chức đánh giá, đề nghị cấp có 

thẩm quyền thẩm tra huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định. 

 5. Trong quá trình thực hiện trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị, 

địa phương thông tin, phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp 

theo quy định của Trung ương và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC: 

VỀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG 

ƯƠNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định  số: 411/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Nội dung 
Đơn vị, địa phương 

Phụ trách Phối hợp 

1 

Có 100% số huyện trên địa bàn đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025. 

UBND các 

huyện 

Các Sở, 

ngành, địa 

phương liên 

quan 

2 

Có 100% số thị xã, thành phố trên địa 

bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

UBND thành 

phố Kon Tum 

3 

Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025. 

UBND các 

huyện 

4 

Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025. 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

5 

Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn 

tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 

được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thông qua. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

6 

Có ít nhất 70% số km đường huyện, 

đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được 

trồng cây xanh dọc tuyến đường. 

Sở Giao thông 

vận tải; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Giao thông 

vận tải; 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

7 
Đất cây xanh sử dụng công cộng trên 

địa bàn tối thiểu là 4m2/người. 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Xây dựng; 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 

90% trở lên. 

Sở Nội vụ 

Các Sở, 

ngành, địa 

phương liên 

quan 
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