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V/v tiếp tục rà soát, chọn thêm xã 
đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025

                      #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, 
Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kết luận số 91-
KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030; theo đó, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đề ra đến 
năm 2025, có 80% số xã đạt chuẩn NTM.

Đến nay, hầu hết các xã ở khu vực đồng bằng, miền núi thấp đã đạt chuẩn 
NTM hoặc đã có lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025. 
Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên thì giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có 42 xã 
đạt chuẩn NTM, tuy nhiên đến nay có 38 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, 
thiếu 04 xã so với mục tiêu đề ra. Hầu hết các huyện chưa đăng ký bổ sung 
thêm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 do điều kiện kinh tế - xã 
hội ở các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM là xã đặt biệt khó khăn, khi đạt 
chuẩn NTM thì người dân sẽ bị mất các chế độ an sinh xã hội theo Quyết định 
số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh 
sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Tuy nhiên, để khắc phục các khó khăn này, Văn phòng Điều phối Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) đã 
tham mưu UBND tỉnh Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngoài nguồn lực từ Chương trình MTQG 
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn 
lực từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đầu tư trên địa bàn các xã 
này, thì đối với Chương trình NTM đã dự nguồn hỗ trợ thêm ít nhất 16 tỷ 
đồng/xã để các xã có điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM theo quy định; ngoài 
ra, tại Thông báo số 494/TB-UBND ngày 29/10/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo: 
(i) Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Đề án hỗ trợ phụ cấp thu hút chưa đủ 5 năm, hỗ 
trợ ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 
Chính phủ cho các đối tượng ở các xã đặc biệt khó khăn thôi hưởng khi xã đạt 
chuẩn NTM. (ii) Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tham mưu Đề án quy định mức hỗ trợ 
bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã đặc biệt khó khăn khu vực III, khu vực II 
tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi đạt 
chuẩn xã NTM từ 3-5 năm kể từ ngày có quyết định đạt chuẩn NTM. Do đó, đối 
với các chính sách an sinh xã hội người dân bị mất khi xã đạt chuẩn NTM sẽ 
trình HĐND tỉnh cơ chế hỗ trợ trong thời gian đến.
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Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc 
họp ngày 16/12/2021; để thực hiện đảm bảo mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kết luận số 91-
KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy đã đề ra (ít nhất có 42 xã phấn đấu đạt 
chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025), Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kính đề nghị 
UBND các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông 
Giang tiếp tục chỉ đạo, rà soát thực trạng các xã có nhiều khả năng đạt chuẩn 
NTM nhất trên địa bàn(1) để chọn mỗi huyện 01 xã đăng ký bổ sung vào danh 
sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 (ngoài các xã tại 
Thông báo số 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh), trong đó cần nêu 
rõ năm phấn đấu đạt chuẩn NTM, làm cơ sở ưu tiên chỉ đạo và bố trí nguồn lực 
hỗ trợ để các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra.

Văn bản đăng ký bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-
2025 của UBND huyện gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (qua hệ thống 
quản lý điều hành văn bản Q.office) trước ngày 24/12/2021 để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh đầu năm 2022 (dự kiến 
tổ chức trong tháng 01/2022).

Đây là nhiệm vụ chính trị để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, kính đề nghị 
UBND các huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và gửi văn bản đăng ký về Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh theo thời gian quy định; trường hợp có khó khăn, 
vướng mắc không thể chỉ đạo thêm xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-
2025 thì có văn bản nêu rõ nguyên nhân để Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Huyện ủy các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, 
Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang (để chỉ đạo);
- Phòng NN&PTNT/Văn phòng Điều phối NTM 
các huyện nêu trên;
- UBND các xã: Tà Lu, huyện Đông Giang; Chà 
Val, huyện Nam Giang; Trà Nú, huyện Bắc Trà 
My; Phước Gia, Phước Trà huyện Hiệp Đức; Trà 
Don, huyện Nam Trà My;
- CPVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao

(1) Như các xã: Tà Lu, huyện Đông Giang; Chà Val, huyện Nam Giang; Trà Nú, huyện Bắc Trà My; Phước Gia, 
Phước Trà huyện Hiệp Đức; Trà Don, huyện Nam Trà My.
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