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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 BAN CHỈ ĐẠO  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NAM 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy 

mạnh thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của các Chương 

trình MTQG giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do đây là năm bắt đầu triển 

khai nhiều cơ chế, chính sách, các chỉ tiêu và tiêu chí mới đều tăng thêm so với 

giai đoạn trước. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, chủ động thực 

hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công, có kế hoạch kiểm tra 

công tác thực hiện các Chương trình MTQG đối với cấp huyện, xã được phân 

công phụ trách đứng điểm theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 

của UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra trong các Chương trình.  

3. Tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp đã đề ra trong việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 

và giai đoạn 2021-2025. 

4. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến địa 

phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; đảm bảo phối 

hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp 

tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG. 

5. Huy động tối đa nguồn lực cho việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 

2022; tiếp tục ưu tiên, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương thuộc 

vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, 

sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người 

nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an 

sinh xã hội, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền và hạn chế tái 

nghèo và phát sinh nghèo mới. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2023 

nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025.  

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU NĂM 2023 

1. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

- Có thêm ít nhất: 07 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM 

lên ít nhất 130 xã, đạt tỷ lệ 67%. 

- Có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao và 01 xã NTM kiểu mẫu. 
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- Có thêm ít nhất 100 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. 

- Các huyện, thành phố, thị xã, xã, thôn đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì 

và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Hội An hoàn thành hồ sơ thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 12/2023 và gửi trung 

ương thẩm định trong Quý I/2024. 

- Giải ngân 100% nguồn vốn được giao năm 2023 (kể cả vốn 2022 chuyển sang).  

2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

-Phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 

giảm trên 3,0%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6%.  

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đề ra của Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh 

ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tập trung giải ngân 100% nguồn vốn được giao năm 2023 (kể cả vốn 

2022 chuyển sang).  

3. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. 

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 460 hộ. 

- Giải quyết đất ở cho 152 hộ. 

- Hỗ trợ hộ chưa có nhà, xóa nhà tạm ho 186 hộ. 

- Số hộ được sắp xếp, ổn định dân cư 650 hộ. 

- Tập trung giải ngân 100% nguồn vốn được giao năm 2023 (kể cả vốn 

2022 chuyển sang). 

 III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện các Chương trình MTQG, chậm nhất đến tháng 3/2023 để làm căn 

cứ cho các địa phương triển khai thực hiện. 

2. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực 

hiện các Chương trình MTQG, lồng ghép hiệu quả các Chương trình MTQG và 

các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn để thực hiện các mục tiêu; 

đẩy mạnh huy động các nguồn lực khác để thực hiện các CTMTQG, nhất là huy 

động các nguồn lực từ vận động các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đăng ký hỗ 

trợ các địa phương và sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, người dân 

trên tinh thần tự nguyện. 

3. Chỉ đạo các địa phương căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương 

trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 để tổ chức thực hiện; chỉ đạo UBND, BCĐ các 
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địa phương chủ động tham mưu HĐND cùng cấp ban hành các nội dung hỗ trợ 

đặc thù thực hiện các nội dung trong các Chương trình theo hướng nâng cao chất 

lượng, thực chất và bền vững. Bố trí đầy đủ vốn đối ứng ngân sách địa phương để 

thực hiện các Chương trình theo tiến độ. 

4. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân 

theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện sâu 

rộng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chỉ đạo phát triển các chuỗi 

liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã và đang hình thành đi vào chiều sâu, đạt 

hiệu quả thiết thực. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hợp tác xã. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến. Chú trọng 

công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn, đẩy mạnh phát triển 

đường cây xanh bóng mát. Phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm 

tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh về lâu dài.  

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán 

bộ và nhân dân về các nội dung, chính sách mới trong việc thực hiện các Chương 

trình MTQG.  

6. Chỉ đạo giải ngân vốn được giao cho các Chương trình MTQG năm 

2023 bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang theo đúng thời gian quy định; nhất là 

giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp. Đề nghị các Sở, ngành và địa phương chỉ đạo 

khẩn trương thực hiện nguồn vốn năm 2023 đã được giao, hoàn thành việc giao 

vốn đầu tư theo danh mục cho xã trước ngày 15/3/2023; đến ngày 30/6/2023, 

công trình dự án nào có tỷ lệ giải ngân 0% sẽ xem xét điều chuyển cho công trình 

dự án khác trên địa bàn xã hoặc điều chuyển cho xã khác trong địa bàn huyện. Đề 

nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện dừng giải ngân 

đối với công trình đến ngày 30/6/2023 có tỷ lệ giải ngân 0% để phục vụ việc điều 

chuyển (áp dụng đối với nguồn vốn đã được giao kế hoạch đầu năm 2023 trong 

giao kinh tế xã hội năm 2023). Các Sở, ngành và địa phương, nếu đến ngày 

01/10/2023 xét thấy khả năng không giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2023 thì có 

văn bản đề xuất UBND tỉnh điều chuyển cho các đơn vị, địa phương khác có nhu 

cầu (báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023 để quyết định điều chuyển nếu 

điều chuyển cho huyện, đơn vị khác). Đến ngày 31/01/2024, các công trình kế 

hoạch năm 2023 không giải ngân hết sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh, không được 

chuyển nguồn sang năm 2024 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các 

Chương trình ở các cấp, các ngành, xử lý nợ đọng trong việc thực hiện các 

Chương trình. 

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện ở các 

cấp, các ngành. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp trong giai đoạn mới; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản 

biện xã hội và lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân. 

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công 

chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình công tác, chủ động phối hợp với các 
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cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các đề án, quyết định, kế hoạch thực 

hiện các Chương trình MTQG bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ trình Ban 

Chỉ đạo tỉnh ban hành để triển khai thực hiện.  

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội, đoàn thể   

- Cơ quan chủ trì và giúp việc các Chương trình mục tiêu quốc gia căn cứ  

Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh để xây dựng Chương 

trình, kế hoạch công tác năm 2023 cho từng Chương trình mục tiêu quốc gia 

(Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số) cho phù hợp. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan 

trong Chương trình công tác năm 2023; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; tổng hợp 

và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các nội dung thành phần 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 

tổ chức thực hiện nội dung trong các Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh 

vực được phân công; ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép nguồn lực từ các 

chương trình, dự án/đề án mà đơn vị đang quản lý để hỗ trợ, đầu tư xây dựng ở 

các địa phương thực hiện các Chương trình. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các 

Chương trình ở các cấp, các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, địa bàn được phân 

công phụ trách; tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn, nợ đọng trong việc 

thực hiện các Chương trình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư và các cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình MTQG tổng hợp 

báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách quản lý thực hiện các 

Chương trình MTQG theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành, gửi Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ trì 

thực hiện các Chương trình MTQG) để tổng hợp kế hoạch chung theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung, chính sách trong 

việc thực hiện các Chương trình MTQG. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là UBND các huyện, thị xã, thành phố  

- Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh và 

tình hình thực tế tại địa phương xây dựng Chương trình công tác ở cấp mình cho 

phù hợp. 

- Cụ thể hóa một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 thành các nhiệm vụ cụ 

thể, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 để triển khai thực hiện. 
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- Tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương 

trình, dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên hỗ trợ thực 

hiện các Chương trình MTQG. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và cùng 

tham gia thực hiện các Chương trình MTQG tại địa phương. 

 - Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 

tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ trì thực hiện các chương 

trình MTQG để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, phải kịp thời báo cáo 

theo yêu cầu đột xuất của Trưởng Ban Chỉ đạo.  

3. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Văn 

phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

- Thường xuyên tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các Chương trình công tác đã đề ra. 

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 

tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ trì thực hiện các chương 

trình MTQG để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG tỉnh, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các Sở, Ban, ngành, 

Hội, đoàn thể liên quan và UBND, Ban Chỉ đạo cấp huyện căn cứ triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề 

nghị các đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở 

Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- TT TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH QNam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, BCĐ, KTN, KGVX, KTTH. 

 TRƯỞNG BAN 

 

[daky] 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Anh Tuấn 
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