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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về 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; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 
thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Tờ 
trình số 12/TTr-VPĐPNTM ngày 15/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, 
huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, thành phố/thị xã hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (gọi chung là các 
Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025) cho các Sở, Ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm. 

Đối với bộ tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, khi Trung ương có 
hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh sẽ có văn bản phân công phụ trách cho phù hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, Ban, ngành
- Các Sở, ngành căn cứ vào các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách tại 

Điều 1 Quyết định này, phân công nhiệm vụ cho các Phòng, ban, đơn vị trực 
thuộc để xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời chủ động rà soát 
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thực trạng đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã do ngành mình 
phụ trách ở các địa phương, trên cơ sở đó tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ, 
hướng dẫn thực hiện để đảm bảo đạt mục tiêu trong Chương trình NTM giai 
đoạn 2021-2025 đã đề ra. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh về kết quả thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách, nhất là ở các địa 
phương phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025 nếu không đạt mục 
tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến 
độ thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện, cấp xã do ngành mình phụ trách; 
đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với UBND cấp huyện triển khai thực hiện các quy hoạch, dự 
án, đề án, các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc các chỉ tiêu, tiêu 
chí ngành phụ trách; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chương trình, dự án 
thuộc phạm vi quản lý của ngành cho phù hợp với Kế hoạch thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; lồng ghép các 
nguồn vốn đầu tư tại các địa phương, trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các xã, 
cấp huyện được chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 ở các cấp 
độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu).

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện cụ 
thể của tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 
tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể việc thực hiện, đánh giá xét 
công nhận đạt chuẩn các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với 
điều kiện thực tế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện 
nguồn lực. 

- Các Sở, ngành chịu trách nhiệm thẩm định (đối với tiêu chí NTM cấp xã), 
thẩm tra (đối với tiêu chí NTM cấp huyện) về mức độ đạt chuẩn đối với các chỉ 
tiêu, tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách và công bố đạt hoặc mức độ đạt 
chuẩn tại thời điểm thẩm định, thẩm tra cho cấp huyện, cấp xã biết để tiếp tục 
phấn đấu và gửi phiếu/văn bản thẩm định, thẩm tra về Văn phòng Điều phối NTM 
tỉnh để tổng hợp kết quả thẩm định, thẩm tra (theo Kế hoạch thẩm định, thẩm tra 
hằng năm của Ban Chỉ đạo tỉnh). Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối 
hợp với các Sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn 
thẩm định các tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (được kiện 
toàn tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh) cho 
phù hợp với nhiệm vụ phân công tại Quyết định này, theo nguyên tắc tinh gọn về 
bộ máy, 01 người có thể phụ trách nhiều chỉ tiêu, tiêu chí, giảm thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định, thẩm tra.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, 
ngành, địa phương trong tham mưu chỉ đạo thực hiện các Bộ tiêu chí NTM giai 
đoạn 2021-2025; tổng hợp kế hoạch thực hiện của các Sở, Ban, ngành và các địa 
phương để xây dựng kế hoạch chung của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, hỗ 
trợ kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện cả giai đoạn và hằng năm; thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; kịp thời tổng hợp 
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đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng, 
động viên kịp thời các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các Bộ tiêu chí NTM 
giai đoạn 2021-2025 và tham mưu phê bình, kiểm điểm đối với những đơn vị 
được giao nhiệm vụ nhưng thực hiện chậm trễ kéo dài, hoặc không thực hiện (kể 
cả việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo).

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả 

thực hiện các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 tại địa phương mình; chủ 
trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 
thực hiện các Bộ tiêu chí NTM trên địa bàn; phân công các Phòng, ban và 
UBND cấp xã trong việc thực hiện các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 ở 
các cấp độ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 
theo quy định, có giải pháp lồng ghép nguồn từ các Chương trình MTQG (nhất 
là 02 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo), các cơ chế, chính sách 
HĐND tỉnh đã ban hành và huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác 
ngoài ngân sách để thực hiện các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 theo 
mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các 
xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, các xã phấn đấu 
không còn dưới 15 tiêu chí và các xã phấn đấu nâng cao, kiểu mẫu.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể 
các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp xây dựng kế 
hoạch triển khai các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; đề xuất UBND, Ban 
Chỉ đạo cùng cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung liên quan; thực hiện 
giám sát, phản biện xã hội, sự hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện 
các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào 
thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, UBND 
tỉnh phát động.

d) Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin
Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM giai 
đoạn 2021-2025 theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm) trước ngày 20 
của tháng cuối của từng quý (qua hệ thống quản lý văn bản điều hành Q.office 
của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ 
đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 
văn bản phân công phụ trách các tiêu chí NTM trước đây UBND tỉnh đã ban 
hành.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể cấp 
tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các đơn vị, cá 
nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng ĐP NTM TW;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện/thị/thành ủy;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN (Tâm).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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