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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 

Ngày 30/01/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì 
cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Cùng tham dự có các đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, 
Văn phòng UBND tỉnh, các Văn phòng: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, 
Điều phối nông thôn mới tỉnh, Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ năm 2023; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí 
Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

Đánh giá cao kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các 
Chương trình chưa đảm bảo theo yêu cầu, với kế hoạch vốn năm 2022 chuyển 
nguồn, kéo dài sang năm 2023 còn rất lớn, cùng với đó yêu cầu phải thực hiện 
phân bổ, giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
kế hoạch vốn các Chương trình MTQG trong năm 2023, yêu cầu các địa phương, 
Sở, Ban, ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

I. CHỈ ĐẠO CHUNG 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Xây dựng thực 
hiện:

a) Cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương đối với từng ngành và 
rà soát các nội dung các Bộ, ngành chưa hướng dẫn để tham mưu Ban chỉ đạo báo 
cáo Trung ương xem xét ban hành.
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b) Rà soát lại các nội dung tham mưu ban hành các văn bản triển khai các 
Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 
theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp gần nhất của năm 2023 để xem xét quyết nghị.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ban Dân tộc căn cứ kế hoạch công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để tham mưu ban hành kế hoạch công tác 
năm 2023 của từng chương trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân 
tộc và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét 
bố trí ngân sách tỉnh đối ứng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình 
MTQG trên địa bàn tỉnh, kể cả đối ứng nguồn ngân sách trung ương bổ sung có 
mục tiêu (kế hoạch vốn đầu tư vốn nước ngoài) thực hiện Chương trình đầu tư 
phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn thuộc Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các 
danh mục dự án, số dư kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa giải ngân sử dụng 
vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã); khẩn trương tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian giải ngân theo chỉ đạo 
tại Công văn số 8668/UBND-KTTH ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh.

c) Khẩn trương có văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương về biểu mẫu 
và thời gian báo cáo định kỳ mỗi tháng 2 lần về kết quả thực hiện và tiến độ giải 
ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 
đ khoản 2 mục I Thông báo số 04/TB-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh. 
Đồng thời, tổng hợp báo cáo định kỳ tiến độ giải ngân kế hoạch vốn cho Ban chỉ 
đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

d) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ban Dân tộc và các đơn 
vị liên quan rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Đề cương đính kèm Công văn số 349/ĐGS-
DT ngày 07/12/2022 của Đoàn Giám sát Quốc hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Công văn số 8615/UBND-KTTH ngày 22/12/2022.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu nguồn kinh 
phí hỗ trợ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 
tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

các đơn vị liên quan rà soát danh mục dự án, số dư kế hoạch vốn, số vốn sự nghiệp 
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năm 2022 còn lại chưa giải ngân để tham mưu UBND tỉnh chuyển nguồn năm 
2022 sang năm 2023 để tiếp thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 8668/UBND-
KTTH ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ 
cho các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Tổ 
giúp việc Ban Chỉ đạo.

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách 
nhiệm:

a) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các 
Chương trình MTQG và các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện theo 
biểu mẫu do Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn (trong đó: lưu ý báo cáo tình hình 
triển khai các nội dung Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã giao nhiệm vụ cho từng Sở, Ban, ngành, địa 
phương); tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu Ban 
Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trung ương xem xét giải quyết.

b) Khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Đề cương đính kèm Công văn số 
349/ĐGS-DT ngày 07/12/2022 của Đoàn Giám sát Quốc hội; tổng hợp, gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn 
Giám sát Quốc hội.

II. CHỈ ĐẠO CỤ THỂ TỪNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG
1. Đối với Chương trình MTQG nông thôn mới
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh) chịu trách nhiệm:
- Có kế hoạch làm việc với các địa phương rà soát lại bộ tiêu chí mới so với 

bộ tiêu chi cũ để tham mưu phương án giải quyết các vướng mắc cho từng tiêu 
chí cụ thể.

- Chủ động đăng ký làm việc với Sở Tài chính về các nội dung liên quan 
đến hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác duy trì, giữ chuẩn đối với các xã đã đạt 
chuẩn nông thôn mới.

- Làm việc với UBND thành phố Hội An về các tồn tại, vướng mắc liên 
quan đến tiêu chí nông thôn mới và đề xuất điều chỉnh thời gian thành phố hoàn 
thành nông thôn mới để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập 
quy hoạch và quản lý, sử dụng nguồn vốn đã được phân bổ, đảm bảo hoàn thành 
trong năm 2023.
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b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát 

tham mưu cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác duy trì, giữ 
chuẩn, xử lý nợ đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Khẩn trương có ý kiến về nguồn vốn để Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 
nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù của Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Thông tư 
số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí ngân sách tỉnh đối ứng nguồn ngân sách trung 
ương bổ sung có mục tiêu (kế hoạch vốn đầu tư vốn nước ngoài) thực hiện Chương 
trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn thuộc Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định.

d) UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm có văn bản báo cáo về các 
tồn tại, vướng mắc liên quan đến tiêu chí nông thôn mới và đề xuất điều chỉnh 
thời gian thành phố hoàn thành nông thôn mới; tổng hợp, gửi Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao 

đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Quảng Nam khẩn trương rà soát, xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho 
từng dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc 
gia Giảm nghèo bền vững; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 
xem xét quyết định phân bổ theo thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Công văn số 408/UBND-KTTH ngày 18/01/2023. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn 
các chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và tham mưu phê duyệt các dự 
án mua sắm trang thiết bị thuộc kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của Chương trình 
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Tham mưu bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các 
dự án, tiểu dự án đảm bảo theo mức tối thiểu quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 
22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.  

b) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn phòng Chương trình hỗ trợ 
giảm nghèo tỉnh) chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, 
đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về tình 
hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 gửi 
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Kiểm toán Nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 374/UBND-
KTTH ngày 17/01/2023, Công văn số 472/UBND-KGVX ngày 31/01/2023.

- Chủ động làm việc với UBND các huyện: Phước Sơn, Bắc Trà My để 
hoàn chỉnh Kế hoạch hỗ trợ 02 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt 
khó khăn giai đoạn 2022-2025 theo góp ý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội.

- Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về nguồn vốn đối ứng 
thực hiện Tiểu dự án 2 dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 – 2025 để hỗ trợ huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My thoát 
khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

- Theo dõi, đôn đốc Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Quảng Nam khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành 
liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án còn lại thuộc kế hoạch vốn 
đầu tư năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, để 
đảm bảo căn cứ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn theo quy định.

- Tham mưu văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở chủ trì các dự án, tiểu 
dự án thuộc Chương trình tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Trung ương để làm căn cứ cho đơn vị, các địa phương triển 
khai thực hiện.

- Khẩn trương tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thực hiện năm 2023 cho 
các địa phương, ngành liên quan của tỉnh theo đúng quy định.

c) Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm khẩn trương 
cung cấp số liệu, đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 của các dự 
án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững do đơn vị chủ 
trì; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham 
tham mưu cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

d) Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và cung 
cấp các số liệu, thông tin về tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 – 2025 thuộc sự quản lý, tổ chức thực hiện trên địa bàn, 
đơn vị mình từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 theo các phụ lục đính kèm 
Công văn số 09/KTN-CNV ngày 12/01/2023 của Kiểm toán Nhà nước, gửi về 
UBND tỉnh qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 472/UBND-KGVX ngày 31/01/2023.

3. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

a) Ban Dân tộc (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 tỉnh) chịu trách 
nhiệm:
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- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt các dự án đã giao 
làm chủ đầu tư dứt điểm trong tháng 2/2023 để sớm phân bổ kế hoạch vốn triển 
khai thực hiện dự án theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy 
ban Dân tộc hướng dẫn các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh báo 
cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các nội dung liên quan đến Chương 
trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi.

- Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung nguồn vốn thực hiện 
dự án cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã (thuộc tuyến ĐH4 NG từ xã 
Chơ chun huyện Nam Giang đến xã Ga ri huyện Tây Giang).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải 

và các đơn vị liên quan rà soát lại cơ cấu nguồn vốn, các vướng mắc khó khăn khi 
triển khai thực hiện dự án cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã (thuộc 
tuyến ĐH4 NG từ xã Chơ chun huyện Nam Giang đến xã Ga ri huyện Tây Giang) 
thuộc nội dung số 1, tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp, đề xuất phương 
án xử lý gửi UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị rà soát các quy định liên 
quan để tham mưu báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chuyển kế hoạch vốn 
tiểu dự án 1 dự án 3 sang tiểu dự án 2 dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai 
nhiệm vụ năm 2023; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Đinh Văn Vũ
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