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

HUYỆN NGỌC HỒI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

 Số:         /BC-UBND                               Ngọc Hồi, ngày          tháng       năm 2020   
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện tiêu chí NTM do Sở Xây dựng phụ trách 
 

Thực hiện Văn bản số 125/SXD-TĐTHTKT ngày 05/02/2020 của Sở Xây 

dựng tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí nông thôn mới 

(NTM) do Sở Xây dựng phụ trách.  

Qua kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo tình hình thực hiện tiêu 

chí NTM do Sở Xây dựng phụ trách trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí số 1 (Quy hoạch): 

Hiện tại trên địa bàn huyện 07/07 xã đã được phê duyệt Đồ án quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và 04 xã đã có quy hoạch chi tiết (xã 

Đăk Nông, xã Đăk Kan, xã Đắk Dục và xã Pờ Y sử dụng quy hoạch chi tiết khu III 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). 

Công tác công khai và cắm mốc quy hoạch các xã cơ bản đã công khai và 

thực hiện quản lý quy hoạch theo quy định. 

2.  Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư): 

Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định 71%, trong đó: có 05/07 xã đạt 

chuẩn tiêu chí này
(1)

. 02/07 xã chưa đạt vì hiện tại trên địa bàn các xã vẫn còn một 

số nhà tạm, dột nát
(2)

.. mặc dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

những đối tượng chính sách, khó khăn. 

3.  Tiêu chí số 17.4 (Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch): 

  Hiện tại trên địa bàn huyện có 05/07 xã đạt chuẩn tiêu chí 
(3)

; 02/07 xã chưa 

đạt vì chưa ban hành quy chế quản lý nghĩa trang theo phân cấp quản lý được cấp 

có thẩm quyền quy định
(4)

;  

UBND huyện Ngọc Hồi báo để Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum biết./. 
 

Nơi nhận:        
- Sở Xây dựng tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP. HĐND-UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng NT&PTNT; 

- Lưu: VT-TH.  
                                                                                                               

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH. 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 

                                           
(1)

 Pờ Y, Đắk Nông, Đăk Kan, Đắk Dục, Đắk Xú; 
(2)

 Sa Loong còn 60 hộ, Đắk Ang còn 144 hộ; 
(3)

 Xã Đắk Kan, Đắk Nông, Pờ Y, Đắk Dục, Đắk Xú. 
(4)

 Sa Loong, Đắk Ang; 
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PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 

 DO SỞ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số:      /UBND-HTKT ngày       /02/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi) 

STT Tên xã Tiêu 

chí số 1 

(Quy 

hoạch) 

Tiêu chí 

số 9 

(Nhà ở 

dân cư) 

Tiêu chí số 

17.4 (Mai 

táng phù 

hợp với quy 

định và theo 

QH) 

 Lý do chưa đạt theo mức đạt chuẩn tiêu chí 

NTM theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh; Quyết định 

số 386/2017/QĐ-UBND ngày 22/4/2019  của 

UBND  

1 Đăk Kan x x x 
Đã được Công nhận đạt chuẩn NTM 

năm 2016 

2 Đắk Nông x x x 
Đã được Công nhận đạt chuẩn NTM 

năm 2016 

3 Pờ Y x x x Đã được Công nhận đạt chuẩn NTM 

năm 2019 

4 Đắk Dục x x x 

Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để 

đề nghị xét công nhận xã Đắk Dục 

đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 

2020 

5 Đắk Xú x x x Dự kiến đạt chuẩn năm 2020. 

6 Sa Loong x   

Chưa đạt mức quy định tối thiểu về 

tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu 

chuẩn của Bộ Xây dựng vì trên địa 

bàn xã còn 64 hộ gia đình ở trong 

nhà tạm, nhà dột nát. 

Chưa ban hành Quy chế quản lý 

nghĩa trang theo quy định. 

7 Đắk Ang x   

Chưa đạt mức quy định tối thiểu về 

tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu 

chuẩn của Bộ Xây dựng vì trên địa 

bàn xã còn 144 hộ gia đình ở trong 

nhà tạm, nhà dột nát. 

Chưa ban hành Quy chế quản lý 

nghĩa trang theo quy định. 

Ghi chú: (x): Xã đã đạt chuẩn tiêu chí. 
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