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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 2562/SNN-VPĐP ngày 24/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu về việc lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; 

UBND huyện Phong Thổ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và giải 

ngân nguồn vốn (đầu tư và sự nghiệp) Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 được giao tại Quyết định số 747/QĐ-UBND, 

ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ngay từ đầu giai đoạn Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo, đôn đốc 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, trình tự thủ tục, 

giao dự toán các chương trình đảm bảo đúng quy định của luật và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

Ngày 14/11/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch số 

237-KH/HU ngày 14/11/2022 về việc Thực hiện thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn tham mưu, xây dựng các kế hoạch thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, cụ thể: 

2. Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện chương trình: 

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung 

đẩy mạnh, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phát huy được vai trò, sức mạnh 

của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Triển khai tuyên truyền các văn bản của Trung ương, bộ ban ngành, của 

tỉnh về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-
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2025. Triển khai thực hiện tuyên truyền 06 Chương trình chuyên đề trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-20251 

3. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện 

Phong Thổ giai đoạn 2021 – 20252. Tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới trong thời gian chờ văn bản chỉ đạo của cấp trên.  

- Tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

- Cấp xã: UBND huyện đã chỉ đạo 16/16 xã thành lập Ban Quản lý tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xã; Ban phát triển các bản 

thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025. Bố trí 01 Công 

chức kiêm công tác xây dựng NTM. 

II. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN DỰ 

TOÁN GIAO NĂM 2022 

1. Tình hình phân bổ, giao dự toán  

Tổng dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 25.618 triệu đồng  

(bao gồm 1.570 triệu đồng vốn sự nghiệp; 24.048 triệu đồng vốn 

đầu tư). 

Tổng dự toán đã phân bổ chi tiết: 24.046 triệu đồng theo các 

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 (đợt 1) và Quyết 

định số 2068/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 (đợt 2) và Quyết định số 

2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 (đợt 3) của UBND huyện Phong 

Thổ (còn 02 triệu đồng không phân bổ chi tiết thuộc nguồn  vốn giao 

cho UBND xã Sì Lở Lầu làm chủ đầu tư. Nguyên nhân: do hết nhiệm 

vụ chi). 

(Có Phụ lục I chi tiết kèm theo) 

                                           
 1 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025; Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 924/QĐ-TTg 

ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp 

nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 

02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí 

an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
2 Quyết định 970/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Phong Thổ về việc thành lập Ban 

chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 – 2025 
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2. Kết quả thực hiện dự toán giao năm 2022 

- Nguồn vốn đầu tư: 24.046 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực 

hiện giải ngân. Chủ đầu tư (UBND các xã) cam kết thực hiện giải ngân đến 

31/01/2023 đạt 24.046 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.  

(Có Phụ lục II chi tiết kèm theo) 

- Nguồn vốn sự nghiệp: 1.570 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa 

thực hiện giải ngân. Dự kiến đến 31/01/2023 giải ngân ước đạt 1.570 triệu 

đồng, đạt 100% dự toán giao. 

(Có Phụ lục III chi tiết kèm theo) 

3. Những hạn chế, khó khăn, tồn tại, vướng mắc 

Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện của năm 2022 tương đối muộn; kinh 

phí phân bổ và khối lượng công việc thực hiện lớn, nhiều văn bản hướng dẫn 

và quy trình thực hiện tương đối phức tạp, cho nên một số cơ quan được giao 

vốn khi thực hiện còn lúng túng, tiến độ triển khai còn chậm. 

Đối với nguồn vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM, hiện 

tại có 02 công trình thuộc danh mục vốn đầu tư Chương trình MTQG xây 

dựng NTM chưa triển khai thực hiện (Nhà văn hóa Bản Mới xã Sì Lở Lầu và 

Nhà văn hóa bản Nà Đoong xã Bản Lang). Nguyên nhân do vướng thủ tục 

thanh lý nhà lớp học để đảm bảo mặt bằng thi công. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp 

trong  tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

2. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao dự toán đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự toán được giao năm 2022 theo đúng lộ trình, tiến độ đã 

cam kết. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó 

khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. 

3. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc và đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của Chương trình. 

4. Huy động đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện các Chương trình 

(ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa, vốn đóng góp 

của người dân…), bố trí vốn kịp thời để tổ chức thực hiện. 

5. Thực hiện phân công, phân cấp và tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm 

quản lý nhà nước thuộc ngành lĩnh vực quản lý. Phát huy vai trò của người đứng 
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đầu trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, 

trọng điểm; tập trung cho các xã, bản đặc biệt khó khăn; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, 

cận nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc có khó khăn 

đặc thù.  

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Mục 

tiêu quốc gia NTM năm 2022 của UBND huyện Phong Thổ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ các chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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