
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;

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 các Quyết định của UBND tỉnh: số 3954/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; số 1892/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 về 
việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
256/TTr-SNN&PTNT ngày 21/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh), như sau:

1. Vị trí, chức năng
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam (sau đây 
gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình NTM) 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý, điều 
hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng và 
kinh phí hoạt động.

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=764/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=76&lan=1
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- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đặt trụ sở làm việc tại Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp 
luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối các Sở, Ban, ngành và các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình NTM trên 
địa bàn tỉnh được hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Tham mưu UBND tỉnh cụ thể 
hóa các Bộ tiêu chí NTM (cấp huyện, xã ở các cấp độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu 
mẫu), thôn NTM kiểu mẫu từng giai đoạn cho phù hợp với điều kiện của từng 
vùng trên địa bàn tỉnh và quy định đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn 
NTM theo đúng quy định.

b) Tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương liên quan 
đến Chương trình NTM và đề xuất các cơ chế, chính sách có liên quan của tỉnh 
để góp phần thực hiện Chương trình NTM được hiệu quả; tham mưu Chương trình 
phối hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng các mục tiêu, việc làm cụ 
thể để hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, bền vững. 

c) Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nội dung Chương trình 
NTM, các Bộ tiêu chí NTM, thôn NTM kiểu mẫu theo đúng quy định; theo dõi, 
tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình NTM của các Sở, Ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, Mặt trận Tổ quốc và 
các Hội, đoàn thể của tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giải pháp xử lý 
những tồn tại, vướng mắc và các vấn đề mới phát sinh.

d) Tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm 
thuộc nội dung Chương trình NTM. Xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước được giao (hằng năm và trung hạn 5 năm) và các nguồn vốn huy 
động khác để xây dựng NTM trên địa bàn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí nguồn lực để đạt mục 
tiêu đề ra. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm soát xử lý nợ xây 
dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành trong xây dựng NTM theo đúng quy 
định. Phối hợp theo dõi các yêu cầu kỹ thuật về tiêu chí cơ sở hạ tầng, các thiết 
kế mẫu; phối hợp hướng dẫn việc lập các thủ tục đầu tư, quản lý đầu tư, sử dụng 
kinh phí sự nghiệp liên quan trong Chương trình NTM.

đ) Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc giải ngân và giám sát tình hình thực hiện 
vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng NTM trên địa bàn; 
đề xuất UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan thực hiện lồng ghép các nguồn 
vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 
MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các 
Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu và các 
nguồn vốn khác cho các địa phương để triển khai theo quy hoạch xây dựng nông 
thôn mới và Bộ tiêu chí NTM các cấp.
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e) Phối hợp theo dõi Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để tham 
mưu lồng ghép nguồn lực từ cơ chế, chính sách của Chương trình NTM cho phát 
triển sản phẩm OCOP. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng kế hoạch hỗ trợ 
thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu 
thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ trong xây dựng NTM, bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông 
thôn, chuyển đổi số trong xây dựng NTM theo hướng dẫn của Trung ương. Phối 
hợp thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn, Chương trình nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

g) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai 
nhiệm vụ của các Sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện 
Chương trình NTM (theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành về các chỉ tiêu và 
tiêu chí NTM và phụ trách địa phương được UBND tỉnh giao trong Chương trình 
NTM) trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo tỉnh. Tham mưu công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành Chương 
trình NTM được hiệu quả.

h) Tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Ban 
Chỉ đạo tỉnh về Chương trình NTM; chuẩn bị nội dung, chương trình và dự thảo 
thông báo kết luận cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do UBND tỉnh, 
Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, tham quan 
học tập kinh nghiệm cho cán bộ xây dựng NTM các cấp. 

i) Thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về các chủ 
trương, cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh, ngành có liên quan đến Chương 
trình NTM; tham mưu tổ chức các cuộc thi trong xây dựng NTM; tham mưu nhân 
rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM; phối hợp quản lý và 
vận hành Cổng thông tin điện tử NTM và cơ sở dữ liệu các Bộ tiêu chí NTM bảo 
đảm đồng bộ, hiệu quả. 

k) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp nhận sự 
hỗ trợ, giúp đỡ, đỡ đầu các địa phương trong việc thực hiện các nội dung của 
Chương trình NTM theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; chủ trì, phối 
hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc hướng dẫn, đánh giá, đề xuất thi 
đua trong Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

l) Tham mưu công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận (xét thu hồi 
quyết định công nhận) địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu do UBND cấp huyện trình; tham mưu công tác thẩm định, thẩm tra các tiêu 
chí NTM, xét công nhận (xét thu hồi quyết định công nhận) và tổ chức công bố 
địa phương (cấp huyện, xã) đạt chuẩn NTM theo đúng quy định.

m) Quản lý tổ chức bộ máy; sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người 
lao động theo quy định pháp luật.

n) Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương 
tiện, trang thiết bị liên quan của Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM 
tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
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o) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nội 
dung trong Chương trình NTM ở cấp huyện, cấp xã và thôn.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế
a) Về tổ chức bộ máy 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 
kiêm nhiệm và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng; trong đó có 01 Phó Chánh 
Văn phòng kiêm nhiệm là Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, 01 Phó 
Chánh Văn phòng chuyên trách, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 
miễn nhiệm theo quy định. 

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, 
Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 
động của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Phó Chánh Văn phòng là người giúp 
Chánh Văn phòng chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm 
trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

- Các tổ chức tham mưu giúp việc: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có 02 
Phòng chuyên môn, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Kế hoạch - 
Nghiệp vụ. 

Chánh Văn phòng có trách nhiệm: quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
Phòng chuyên môn; ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể đối 
với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng Điều phối NTM 
tỉnh; đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch 
UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng; bổ nhiệm lãnh đạo các Phòng trực 
thuộc sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; thực hiện việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động 
theo quy định hiện hành.

b) Biên chế chuyên trách và kiêm nhiệm
- Biên chế chuyên trách, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP, số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh được 
cân đối trong tổng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao hằng năm trên cơ sở đề án 
vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Công chức kiêm nhiệm: được cử đến từ các Sở, ngành có liên quan theo 
yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ của các thành viên kiêm nhiệm: giúp Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành (là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) trong việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 
các nội dung của Chương trình NTM và các chỉ tiêu, tiêu chí NTM thuộc ngành 
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quản lý được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao; thực hiện các nhiệm vụ 
khác do Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phân công. 

4. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh do ngân sách Nhà 

nước đảm bảo, được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong kinh phí của Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới và ngân sách tỉnh (bố trí qua Sở Nông nghiệp và 
PTNT; ủy quyền Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phân bổ chi tiết cho Văn 
phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổ chức 
thực hiện).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết 
định của UBND tỉnh: số 3045/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 về việc kiện toàn Văn 
phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Quảng Nam; số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 ban hành Quy chế hoạt động 
của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Quảng Nam. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam trước đây 
trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các 
Chương trình MTQG tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chánh Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, NCKS.

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

[daky]
Trần Anh Tuấn
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