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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá (lĩnh vực nông nghiệp) và Chương trình 

MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quý I/ 2022 và Phương hướng, 

nhiệm vụ Quý II/ 2022 
 

 Thực hiện Giấy mới số 42/GM-UBND, ngày 22/03/2022 của UBND huyện 
Về dự phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ quý I/2022 và phương hướng 

nhiệm vụ quý II/2022. 
 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện 03 

lĩnh vực đột phá (lĩnh vực nông nghiệp) và Chương trình MTQG xây dựng NTM 
trên địa bàn huyện Quý I/2021 và Phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022, cụ thể 
như sau: 

I.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình như số 

48-CTr/HU ngày 14/7/2017 của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 01-
NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến 

năm 2025 trên địa bàn huyện; Chương trình số 36-CTr/HU ngày 5/3/2021 của 
Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm 

kỳ 2020-2025.  
- Trên cơ sở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở ngành cấp trên, 

của Huyện ủy1, thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 10/02/2022 của 

UBND huyện2 của UBND huyện, trong quý I/2022 phòng NN&PTNT tham mưu 

UBND huyện xây dựng các kế hoạch và các văn bản liên quan đến Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022 số 18/KH-

UBND ngày 26/1/2022 nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả đạt mục tiêu 

đề ra.  

                                        
 1 Quyết định số 1248/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định ban hành 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022;  Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/03/2022 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 trên địa bàn tỉnh , Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 02/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Về việc 

tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022; Công văn số 4509/VP-NNTN, ngày 31/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kon 

Tum về việc tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2022; Công văn số 3611/SNN-NTM, ngày 29/12/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh về việc tham mưu chỉ đạo Lễ ra quân thực hiện Chương trình NTM đầu năm 2022 ; Thông báo 

kết luận số 415-TB/HU, ngày 10/01/2022 của Huyện ủy Đăk Glei về việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ 

Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Chương trình MTQG về xây 

dựng NTM trên địa bàn, Thông báo kết luận số 456-TB/HU, ngày 9/03/2022 của Huyện ủy về việc Thông báo kết 

luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  có hiệu quả Chỉ 

thChỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/03/2022 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 trên địa bàn tỉnh . 

 2 Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 10/02/2022 của UBND huyện về việc Quyết định ban hành Chương 

trình công tác trọng tâm năm 2022.    
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 - Tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đối 

với Tờ trình số 46/TTr-UBND, ngày 18/03/2022 của UBND huyện xin ý kiến về 

Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện 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 trên địa bàn huyện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá (lĩnh vực nông nghiệp): 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện xác định trọng tâm vùng quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện định 
hướng đến năm 2030, trong đó tập trung phát triển sản xuất đối với những loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng, trên 
địa bàn huyện, đặc biệt đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển dược liệu, vùng 

quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác, đảm bảo phát triển 
chiều sâu về chất lượng, tăng giá trị của Sâm Ngọc Linh với bước đi và lộ trình 
thích hợp. Trong quý I/2022, về sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến 

tích cực, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã đi đúng hướng và từng 
bước đạt được nhiều kết quả quan trọng, một phần diện tích đất sản xuất bạc màu 

kém hiệu quả, đã được chuyển đổi sang trồng các loại cây lâu năm, cây hàng hóa 
có giá trị kinh tế cao như cây cao su, cây cà phê, cây ăn quả, cây Mắc ca...  điển 

hình diện tích Cây Mắc ca đạt 156,3ha, đạt 130,3% KH (trong đó trồng mới 
126,3ha, đạt 140,3% KH); cây Sâm Ngọc Linh đạt 21,206/15 ha, vượt 141,4% 

KH; diện tích cây ăn quả 189,5 ha, đạt 94,8% kế hoạch (trong đó diện tích trồng 
mới 38,5 ha, đạt 202,6% kế hoạch.... 

- Trong quý I/2022, phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Chi cục 
Trồng trọt & BVTV tỉnh xây dựng báo cáo thuyết minh vùng sản xuất cà phê ứng 

dụng công nghệ cao trình3 Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị công nhận vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích cà phê vối hơn 331,3 ha/205 hộ/03 

thôn tại xã Đăk Long (thôn Long Yên, Đăk Ôn, Đăk Ak) hiện đang bổ sung hoàn 
thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét trong quý II/2022; tiếp tục hướng dẫn, phát 
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ trên địa bàn huyện 

định hướng đến năm 2030, trong đó, quy hoạch phát triển 01 vùng sản xuất cà phê 
chè chất lượng cao4 và vùng phát triển dược liệu trên địa bàn các xã phía Bắc5;  

- Tăng cường công tác tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị 
trấn tuyên truyền các hộ, nhóm hộ tham gia bảo hộ, phát triển thương hiệu Sâm 

Ngọc Linh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tem chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm củ Sâm Ngọc Linh. Đồng thời đăng ký bổ sung mở rộng vùng chỉ 

dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện, với 46 hộ, nhóm hộ gia đình, tương 
ứng 21.970 cây, với độ tuổi từ 1 đến 5 năm tuổi trên địa bàn xã Đăk Choong, Đăk 

Plo6. 

                                        
3 Đơn đề nghị số 01/ĐN-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện V/v Đơn đề nghị công nhận vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; Công văn số 445/UBND-NN ngày 17/03/2022 của UBND huyện V/v bổ sung một số nội 

dung liên quan đến đề nghị thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đăk Long - huyện Đăk Glei. 
4  Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Blô, Đăk Nhoong 
5  Tại các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Blô, Đăk Choong 
6 Công văn số 446/UBND-NN ngày 18/03/2022 của UBND huyện V/v đăng ký bổ sung mở rộng vùng chỉ 

dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyệ 
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- Phối hợp UBND xã Mường Hoong, Ngọc Linh kêu gọi các Doanh nghiệp 
có năng lực triển khai gieo ươm tại Vườn ươm thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, 

trong đó sử dụng nhân công thành viên Hợp tác xã dược liệu Mường Hoong tham 
gia, hiện nay đang gieo ươm một số cây dược liệu như lan kim tuyến,…  

- Trong những tháng cuối quý, tham mưu UBND huyện đã phối hợp Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh lựa chọn hộ, nhóm hộ trên địa bàn, Đăk Plô triển khai mô 
hình trồng trọt cải tạo đất trồng sâm dây thực hiện theo Nghị quyết 09/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu 
UBND huyện xây dựng kế hoạch triển kahi trong năm 2022. Tổ chức đánh giá kết 

quả chương trình khuyến nông năm 2021 để tuyên truyền nhân ra diện rộng như 
các lớp hướng dẫn kỹ thuật đầu bờ7, lớp tập huấn hướng dẫn đầu bờ 02 lớp/60 học 

viên tại thôn Ngọc Nang - xã Mường Hoong, thôn Ngọc Súc - xã Ngọc Linh; 03 
lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn, tổng số 98 học viên tham gia 

(nội dung: mô hình cải tạo đất trồng Sâm dây tại xã Đăk Plô, trồng và chăm sóc 
Sâm ngọc linh tại xã Ngọc Linh và lớp phòng trị bệnh trong chăn nuôi tại xã Đăk 

Nhoong). 
- Tăng cường công tác chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phát triển sản xuất 

nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công 
nghệ gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đến nay, đang duy trì vùng sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thu hút một số doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ8 thực hiện liên kết với các hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện liên kết 
thu mua sản phẩm của các hộ dân; trong đó có liên kết sản xuất và tiêu thụ Sắn tại 

xã Đăk Kroong; sản xuất và tiêu thụ cà phê tại xã Đăk Choong; sản xuất và tiêu thụ 
Sâm dây Ngọc Linh tại xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp. Đến nay, trên địa bàn 

huyện đã trồng hơn 21,2064 ha Sâm Ngọc Linh và hơn 609,8 ha Đảng sâm và các 
loại dược liệu khác 13,7 ha và đã thành lập 11 HTX/113 thành viên tham gia hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp và 63 THT/1.938 thành viên đang hoạt động có 
hiệu quả, trong đó tham gia hoạt động trong lĩnh vực dược liệu có 49 THT trồng 

sâm Ngọc Linh, 14 THT trồng sâm dây. 
- Về phát triển các sản phẩm: Trong năm 2022 đã tham mưu UBND huyện 

xây dựng kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/2/2022, đăng ký 04 sản phẩm/04 
HTX, hộ gia đình trình UBND tỉnh xem xét. Tiếp tục hướng dẫn các hợp tác xã, 
doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia trừng bảy, quảng bá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 

cấp huyện, kinh doanh tại 02 cửa hàng sản phẩm địa phương của huyện (gian hàng 
trưng bày sản phẩm địa phương của Hội LHPN huyện  tại Thị trấn, cửa hàng kinh 

doanh Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Đăk Rang, xã Đăk Pek); 02 cửa hàng 
trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh và trên các sàn giao dịch thương mại điện tử 

như: Website, Tiki, Shopee, Lazada,… 

                                        
7 Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện phê duyệt, gồm: mô hình cải tạo đất 

trồng sâm dây bằng phân hữu cơ sinh học trên địa bàn 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh (Quy mô 04ha/58 hộ tham 

gia (Mường Hoong 28 hộ, Ngọc Linh: 30 hộ), mô hình trồng cây Đinh lăng xen canh trong vườn Cà phê tại xã 

Mường Hoong (quy mô 0,5ha/ 06 hộ), mô hình trồng cây Mắc ca xen canh trong vườn Cà phê tại xã Xốp (Quy mô 

300 cây/03ha cà phê), mô hình nuôi heo sinh sản theo hướng an toàn sinh học tại xã Đăk Long (Quy mô 10con/05 

hộ tham gia). 

 
8 Như: Công ty TNHH Vinate và các hộ gia đình sản xuất kinh  doanh sản phẩm dược liệu như Hộ kinh 

doanh Trịnh Phượng, hộ sản xuất kinh doanh Phạm Mây…;  
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2. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 
- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị phụ 

trách địa bàn năm 2022, xác định mục tiêu, tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện 

của 11 xã, nội dung bám sát vào các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Thường 

vụ Huyện ủy, UBND huyện9,  nhằm phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra trong 

năm 2022. 

 - Tham mưu UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH – UBND về 

việc triển khai các hoạt động Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới Xuân Nhâm Dần 
năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Glei. Trong đó, lựa chọn xã điểm: tại thôn Bung 

Tôn, xã Đăk PLô, đồng thời các xã, Thị trấn còn lại đồng loạt ra quân cùng thời 
gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 08/02/2021 (Thứ 3, Nhằm ngày 8 tháng Giêng 

âm lịch).Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp do dịch bệnh COVID -19 

xảy ra trên địa bàn huyện, dự báo trong năm 2022 nhất là những tháng đầu năm 

Xuân Nhâm Dần khả năng dịch bệnh lan rộng và bùng phát trong cộng đồng trên 
địa bàn huyện là rất cao, vì vậy không tổ chức Lễ ra quân xây dựng NTM trên địa 
bàn huyện Đăk Glei đầu năm 2022. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai các nội dung tổ chức thành công Lễ 
công bố xã Đăk Kroong đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn áp dụng Bộ tiêu chí mới do Trung ương 
ban hành10  

- Tính đến (20/03/2022) công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

3.1. Xã nông thôn mới: tính đến nay kết quả đạt: 14,2 (tiêu chí/xã)11. Tính 
đến nay có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đã được UBND tỉnh công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đăk Pét đạt chuẩn NTM năm 2019, xã Đăk 
Môn đạt chuẩn NTM năm 2020, riêng đối với xã Đăk Kroong đã có quyết định đạt 

chuẩn xã NTM trong năm 2021)12. 

3.2. Xây dựng Thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số 

                                        
 9Thông báo kết luận số 415-TB/HU, ngày 10/01/2022 của Huyện ủy Đăk Glei về việc Thông báo kết luận 

của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Chương 

trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn, Thông báo kết luận số 456-TB/HU, ngày 9/03/2022 của Huyện ủy về 

việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thChỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/03/2022 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 trên địa 

bàn tỉnh.  

 10 Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 8/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 
11 Các xã: Xã Đăk Pek đạt 19/19 tiêu chí.; Xã Đăk Môn đạt 19/19 tiêu chí; Xã Đăk Kroong đạt 19/19 tiêu chí; 

01 xã đạt 15/19 tiêu chí (Đak Choong), 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Đăk Long và xã Đăk Man), 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Đak  
Nhoong và xã Xốp); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Xã Đăk Plô ) và 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Mường Hoong), 1 xã đạt 8/19 tiêu chí (xã 

Ngọc Linh). 

    12 Quyết định số 695/QĐ - UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định công 

nhận xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí Quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới. 
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- Tổng số thôn 92 thôn (làng) đồng bào DTTS, trong đó số thôn (làng) đăng 
ký đạt chuẩn trong năm 2022: đối với thôn điểm cấp huyện: Thôn Pêng Seil, xã 

Đăk Pék, đối với thôn điểm cấp xã:12 thôn13.  

- Hiện nay đang thực hiện rà soát thực trạng và tổ chức hướng dẫn triển khai 

thực hiện sau khi có Quyết định của UBND tỉnh được ban hành thực hiện áp dụng 
Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được 
 - Được sự quan tâm lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành, chỉ đạo quyết liệt 
của Huyện ủy, UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các ban ngành, sự tham gia 

hưởng ứng của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn, 

qua đó góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia 
đóng góp của người dân trên địa bàn huyện trong thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới.  
- Trong năm huyện tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ đảm bảo theo mục tiêu, 

thực hiện có hiệu quả cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới, phát 
triển các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đặc biệt các giải pháp huy động và kêu gọi 

các nguồn lực hỗ trợ từ các Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nhằm đạt các 
chỉ tiêu giao trong năm 2022.  

 2. Khó khăn, tồn tại hạn chế 

 - Đến nay, việc triển khai đánh giá chương trình xây dựng NTM trên địa bàn 
vẫn chưa có bộ tiêu chí quy định mới của cấp có thẩm quyền, ảnh hưởng đến công 

tác hướng dẫn triển khai thực hiện và việc xác định mức độ đạt được các tiêu chí 
trong 03 tháng đầu năm. 

- Kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn chưa được phân 
bổ, gây khó khăn trong việc triển khai chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo NTM 

huyện và tổ chức triển khai thực hiện, nhất là các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp.   
- Một số bộ phận người dân chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp 

theo hướng chuyên canh phát triển sản phẩm theo chiều sâu, còn tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... 

- Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương, đơn vị 
chưa cao, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa chủ động rà soát và 

kịp thời chỉ đạo khắc phục các khó khăn vướng mắc, còn thụ động, lúng túng trong 
tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 
1. 03 lĩnh vực đột phá (lĩnh vực nông nghiệp): 

- Tiếp tục theo dõi, tăng cường hướng dẫn sản xuất vụ mùa năm 2021 - 

2022; xây dựng Kế hoạch đảm bảo nguồn giống và các điều kiện cần thiết cho vụ 
sản xuất năm 2022, nhất là giống các loại cây dược liệu. Tăng cường công tác quản 

                                        
 13 Thôn Kung Rang – thôn điểm cấp huyện, thôn Đăk Sun – thôn điểm cấp xã (xã Ngọc Linh), thôn Nú Vai 

( xã Đăk Kroong), thôn Đăk Tum (xã Đăk Môn), thôn Pêng Seil (xã Đăk Pék), thôn Đăk Boók (xã Đăk Plô), thôn 

Đăk Mi (xã Đăk Choong), thôn Rook Mẹt (xã Đăk Nhoong), thôn Dục Lang (xã Đăk Long), thôn Đăk Bể (Mường 

Hoong), thôn Kon Liêm (Xốp), thôn Đăk Ra (Thị trấn), thôn Măng Khên (Đăk Man).  
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lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh 
viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tăng cường công tác chỉ đạo trồng mới các loại cây 

trồng chủ lực của huyện như Sâm Ngọc Linh, các loại cây ăn quả, cây dược liệu. 
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn.  

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV bổ sung hoàn thiện hồ 

sơ công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Long để sớm 
trình UBND tỉnh xem xét; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, quản lý chất 

lượng các loại giống cây trồng, xác định nhu cầu của từng loại giống để có cơ sở 
tham mưu kế hoạch chỉ đạo sản xuất, cung ứng giống đầy đủ và kịp thời phục vụ 

cho nhân dân.  

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cá nhân, các hộ kinh doanh dược liệu 

khẩn trương đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh và 
09 dược liệu khác trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai ươm cây giống dược liệu tại vườn ươm dược 
liệu xã Mường Hoong để kịp nguồn giống cung ứng cho người dân trên địa bàn 

xuống giống đúng thời vụ gieo trồng. 

2. Về Chương trình nông thôn mới 

 - Tích cực tham mưu UBND huyện tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép chặt 
chẽ với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội 

bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn huyện. 

- Tăng cường phối hợp với các phòng ban, ngành huyện và UBND các xã, 

thị trấn tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đối với các Tiêu chí thuộc 

lĩnh vực phụ trách xác định nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM  

trong năm 2022 đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, nhất là đối với các tiêu chí đăng ký 

phấn đấu đạt trong năm 2022. 

- Tích cực tham mưu các văn bản hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển 
khai các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân 

cư NTM kiểu mẫu, xây dựng thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn 
nông thôn mới trong năm 2022, tham mưu UBND huyện tháo gỡ, giải quyết các 

khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng 
thời gian quy định. 

-  Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội huyện phát huy vai 

trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý chí chủ động, chuyển 

biến nhận thức trong giảm nghèo, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” , cuộc vận 

động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho 

đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. 

 Trên đây là kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá (lĩnh vực nông nghiệp) và 
Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I/2022 và Phương hướng, nhiệm vụ quý 

II/2022 trên địa bàn huyện  ./. 
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Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
        
 

             Đinh Thị Y Ngọc 
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