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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025
(Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các

cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và các vấn đề có liên quan

Ngày 03/3/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh 
Tuấn  - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp với các Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và các vấn đề có liên quan. 
Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 
PTNT, Ban Dân tộc; các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo: Văn phòng Điều phối 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 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 giai đoạn 
2021-2025.

Sau khi nghe các cơ quan giúp việc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tình 
hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, các kiến nghị đề xuất về 
triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022; Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình 
mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
UBND tỉnh đánh giá cao công tác công tác tham mưu của các cơ quan 

giúp việc Ban Chỉ đạo và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua đã chủ 
động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc các 
Chương trình MTQG và nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 
3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025; các đơn vị đã tích cực liên hệ 
với các Bộ, ngành Trung ương để theo dõi, cập nhật thông tin, chuẩn bị trước 
các nội dung Đề án, Chương trình và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay 
sau khi Trung ương ban hành các quy định, hướng dẫn mới về thực hiện các 
Chương trình MTQG.

Tuy nhiên đây là các Chương trình có quy mô lớn, tác động sâu, rộng đến 
đời sống nhân dân, thủ tục đầu tư dự án thuộc các Chương trình còn phức tạp, 
Trung ương chưa ban hành các quy định, hướng dẫn, đặc biệt là chưa xác định 
cụ thể nguồn vốn bố trí, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn 
cho các Chương trình nên việc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả, tiến độ 



2

yêu cầu. Do đó các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc phải tập trung ưu 
tiên bố trí nhân lực, thời gian nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực 
hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian đến.

II. CÁC NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 
TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì:
- Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, Quyết định phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa 
phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên 
địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý có phân công địa phương đứng điểm có kế thừa sự 
phân công của Tỉnh uỷ đối với các đồng chí Tỉnh uỷ viên, UBND tỉnh đối với 
các thành viên của UBND tỉnh theo địa bàn phụ trách và mỗi Sở, ngành chỉ cử 1 
thành viên là lãnh đạo Sở tham gia xuyên suốt Ban Chỉ đạo; dự thảo Quy chế 
hoạt động phải xác định cụ thể, rõ tràng, chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, các 
Uỷ viên Ban Chỉ đạo, chế độ làm việc, quan hệ công tác, chế độ báo cáo,…; lấy 
ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiếp thu, hoàn chỉnh, trình 
Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành trước ngày 20/3/2022.  

- Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Đề án thực hiện các Chương trình 
MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên cơ sở tích hợp 
các Đề án triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025: Xây 
dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ nội dung Đề án, tham mưu Ban 
Chỉ đạo phân khai nhiệm vụ theo từng năm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với 03 cơ quan giúp việc nghiên cứu, tham mưu Ban 
Chỉ đạo ban hành Đề cương hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án triển 
khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương mình, báo cáo 
UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) phê duyệt làm căn cứ thực hiện; đồng thời ban 
hành quy định quy định, hướng dẫn lồng ghép nguồn từ các Chương trình 
MTQG, thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện để làm cơ sở các địa phương triển 
thực hiện Chương trình, đánh giá kết quả thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn, kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình 
theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn.

- Dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi Sở Tài chính thẩm tra, 
tham mưu UBND tỉnh xử lý nguồn để đảm bảo kế hoạch chi thực hiện các 
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định. 

2. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo chịu 
trách nhiệm:

- Tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo văn bản liên quan đến 
hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh, báo cáo 
Ban Chỉ đạo ban hành theo đúng thời gian quy định.
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- Chủ động xây dựng Đề án triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai 
đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch thực hiện năm 2022 theo lĩnh vực phân công, gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/3/2022 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 
ban hành Đề án thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 – 2025.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động trên cơ sở các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh. Chủ động làm việc với Sở Nội vụ về phương 
án kiện toàn, hướng dẫn các địa phương thành lập bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo 
các cấp đảm bảo thống nhất, tinh gọn, phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ 
đạo; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

- Rà soát các nhiệm vụ cần tập trung làm việc, hoàn thành, đặc biệt những 
nội dung kết luận theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đánh giá kết quả 
triển khai thực hiện, các tồn tại, vướng mắc (nếu có), báo cáo UBND tỉnh, Ban 
Chỉ đạo kịp thời giải quyết, không để ảnh hưởng đến công việc chung.

- Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và 
định kỳ ngày 15 và 30 hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
của Chương trình theo phân công cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan giúp 
việc Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm 
theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện các Chương trình MTQG theo 
lĩnh vực phụ trách, cụ thể:

- Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu Đề 
cương hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án thực hiện Chương trình theo 
phân công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo ban 
hành văn bản chung thực hiện thực hiện các Chương trình để thống nhất triển 
khai trên địa bàn tỉnh.

-  Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo các địa phương sau khi hoàn thành Đề 
án triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn cấp huyện, gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan giúp việc thẩm định, trình 
Ban Chỉ đạo phê duyệt để triển khai thực hiện và hướng dẫn các địa phương xây 
dựng kế hoạch thực hiện hằng năm.

- Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, Văn phòng giúp việc Ban 
Chỉ đạo cấp huyện thực hiện Chương trình. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan giúp việc triển khai thực hiện nội dung này, đảm bảo 
các địa phương kiện toàn bộ máy trước ngày 31/3/2022. Yêu cầu các Ban Chỉ 
đạo cấp huyện khẩn trương xây dựng, báo cáo Quy chế hoạt động, Kế hoạch 
phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng danh mục đầu tư, sử dụng nguồn 
vốn đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình, thủ tục đầu tư, 
thanh, quyết toán kế hoạch vốn bố trí. 
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- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác học tập, 
rút kinh nghiệm các địa phương có đặc thù tương tự với tỉnh Quảng Nam đã 
triển khai hiệu quả các Chương trình.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; đề 
nghị các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, các Sở, 
Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cứ triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận :
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các Chương trình 
MTQG tỉnh; các cơ quan giúp việc;
 - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP và các phòng chuyên viên;
- Lưu VT, TH. 
G:\Dropbox\Hai TH\Nam 2022\Thong bao ket luan\Thong bao ket luan cua anh Tuan  Pho 
Chu tich UBND tinh - hop voi cac Pho Ban chi dao va To giup viec Chuong trinh 
MTQG.doc
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