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BAN CIII ThO CAC CHffi)NG 
TRITH MJC TIEU QUOC GIA 

S& atO /BCD-VPDPNTM 

V/v d xuAt k hoach th%rc hin 
Chumg trInh MTQG xây dung nông 

thôn mri näm 2022 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hinh phác 

Qudng Nam, ngày ,/(ihang 9 nãm 2021 

KInh gui: U' ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh ph 

D Co co s& báo cáo HDND tinh, UBND tinh phãn b k hoach nàm 2022 
trong Chuang trInh MTQG xây drng nông thôn mâi (Churing trInh NTM) trong 
giao k hoach  kinh té - xã hi hang nam, Ban Chi do Chucmg trInh MTQG 
dirng nông thôn rn&i tinh (Ban Clii dgo tinh) kInh dê nghj UBND các huyn, thj 
xa, thãnh pho ('cap huyn) dé xuât Kê hoach thirc hin Chuong trInh NTM näm 
2022 (gQi tat là Ké hogch), theo các nOi  dung: 

1. Kt qua dt du'qc k hoch näm 2021 

Nêu torn tt kt qua thuc hin các myc tiêu, nhirn vy nárn 2021 (zthc dAn 
cuôi nám 2021) 

2. Miic tiêu, nhim vy k hoch nãm 2022 

- BInh quân chung s tiêu chI NTM dat  chun trên dja bàn cp huyn 
tiêu chIlxã 'táng ... tiêu chI so vài nárn 2021,). 

- S xâ dat  tr 15-18 tiêu chI ; s xã dat  tir 10-14 tiêu chI  

- S xã phn du dat  chu.n xã NTM näm 2022 (neu rö...., kA cá xâ dáng 
Igphán dáu trwO'c 43 trInh cia dê ra) 

- S xâ xây dirng và dat  chu.n NTM nãng cao, NTM kiu mu nàm 2022 
(neu rö ten xã...., kê cá xâ dáng kj phán dáu trzthc 43 trInh dê ra) 

- Cong tác duy trI và nâng cao chat krqng các tiêu chI NTM di vài cac xA 
dA dat  chuân NTM. 

- S tiêu chI huyn NTM ph.n du dat  chun nám 2022 ('tiêu chI cap 

huyn dói vói huynphán dáu huyn NTMgiai dogn 2021-2025); 

- S thôn dat  chu.n thôn NTM kiu mu nàm 2022......thôn/ thng 
so thôn dr kiên dat  chuân NTM giai doan 2021-2025 (nêu rô ten thôn phân dâu 
dat chuãn thôn NTM kiêu mu näm 2022). 

- Các chi tiôu khác cO lien quan (thu nhp, h nglièo....). 

3. K hoach  v ngun hrc nãm 2022 

a) Vn du ttr phát trin 

- D xut k hoach näm 2022 theo thir tr uu tiên thu sau: (i) Thanh toán 
nçi khOi hrçing và nçi quyêt toán dôi vfi các cong trInh dä giao vn trong Chucmg 
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trInh NTM nm 2021 d s&m hoãn thânh, &ra cong trInh vào sü dimg, phát huy 
hiu qua dâu tu; cii) Các xA phãn dâu dat  chuãn NTM vào nãrn 2022-2025, trong 

A do ru tienxa phan dau dt chuan NTM näm 2022. (iii) Ho trçi cho cac xa ducn 
15 tiêu chI phân dâu dat trén 15 tiêu chI. (iv) H trçl cho các xa dã dat  chuân 
NTM duy trI, nâng chuân (iv) Thirc hin dn các tiêu chI huyn NTM (ã'ôi vái các 
huyn öâ a'áng kj). 

- Chi tit d xut k hoach 2022 vn du tr phát trin theo Phy lyc 01, Phy 
lyc 02 dInh kàm. 

b) Kinh phi sii nghip 

D xut k hoach nAm 2022 d thc hin các nhim vi chi nhu: Rà soát, 
diêu chinh bô sung quy hoach;  thôn NTM kiêu mâu, chi hoat  dng và mua sam 
trang thiêt bj cho lTnh vrc sr nghip van hóa (bao gôm diem vui chcti giái trI cho 
tré em và ngzthi cao tuôi, mua fran thiét bj nhà van hóa xä, thôn,), phát triên 
giáo dc a nông thôn; h trçl phát triên san xuât, xây dçrng các chui giá tn, phát 
trin ngành nghê nông thôn, phát triên các mô hInh du ljch nông nghip, nông 
thôn; dào tao  nghê cho lao dng nông thôn; v sinh môi tnthng nông thôn ('tap 

trung hoàn thành các mô hInh báo v môi trw&ng trong xáy dyng NTM, chz 
trQngphattrien và nhán r5ng các mô hInh dwàng hoa - cay xanh, các khu dan 
cit kiêu máu), tp huân, bôi dixng nâng cao näng hrc can b xây d%rng nông 
thôn mdi; truyên thông, thông tin tuyên truyên; chuyn dôi so trong xay drng 
nông thôn m&i; nhân rng mO hInh diên hInh tiên tiên; quãn 1, chi dao....  ('Ghi 
tiét d xuát kê hogch 2022 kinh phI sit nghip theo Phy lye 03 dInh kern.) 

Ni dung d xut Ké hoch thirc hin Chucing trInh NTM näm 2022 giri v 
Ban Chi dao  tinh (qua h thông quán l van ban diêu hành Qoffice cia Van 
phông Diêu phói NTM tinh) truóc ngày 30/9/2021 dê tong hçrp, báo cáo IJBND 
tinh trinh HDND tinh. Sau thii gian nêu trén nêu dja phuang không Co bao cáo 
K hoach  hoc báo cáo không chi tiêt theo hiràng dan së không có cci sà tong hçip 
xem nhu chi.ra có nhu câu thrc hin Chucing trInh NTM nam 2022, mci kiên nghj 
d xut v sau Van phOng Diêu phôi NTM tinh không chju trách nhim. 

KInh d nghj UBND các huyn, thj xã, thành ph quan tam chi daojrin 
khai thirc hin và báo cáo v Ban Chi dao  tinh theo dung thai gian quy dnK/. 

N,yinhn: 
- Nhtr trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Phông NN&PTNTNãn phông Diu phi 
NTM các huyn, thj xA, thành ph& 

- Liru: VT, HCTH, KHNV. 
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Phu luc 01: DANH MUC CHI TIET CONG TRNH KHOI CONG MO1 KE HOACH DAU TIX CONG CH11ONG TRINH NAM 2022 

(Kern theo Cong van sO': 0t0/BcD- VPDPNTMngày ,I/9/2O21 cza Ban hi dgo tinh) 

Ten danh myc cong trinh/dij an khô'i cong m& 

Khi Itrç'ng 
thtrc trng 
Ikhôi 1irçng 
dã thiyc hin 

Kh6i Itrqng, 
tiêu chun ky 
thut ti thiêu 
d dat chuan 

NTMtheo quy 
d!nh 

Tong 
mfrc 

dau tir 
(tr.d) 

Tron do Ghi 
chü 
(iru 

tiên 1, 
2, 3) 

TW, 
tinh Huyn Xã 

Huy 
dng 
khác 

TT 

A 
NHOM XA DIEM PHAN DAU DAT CHUAN NTM GIAI 
DOAN 2021-2025 

- 

IXã  
1 Giao thông 

1.1 Dixmg triic x, lien x 
Kh& hrcing con 
lai dat chu.n (Vi 
d Dài 2 1cm) 

Vi 
dy: 
lfu 

tiê 
1.2 Dixing true thOn ... /4,7 
1.3 Th.rng ngO xóm N 

I.r 

1 4 
Ehräng tryc chInh ni dng (duting vào khu san xuAt tap trung 
di vài min nüi) 

'.4 

1.5 Câu, cng 
2 Thüy lçri 

2.1 KCH kênh ml.rang loai 3 (kênh btrc thit nm trong quy hoch) Khi Itrcmg cOn 
Iai (km) 

2.2 Thüy lçii hOa dAt màulao gom nuàc nhi 

-  Nâng cAp, scra chüa 
Din tich tithi duy 
tn và ma rng (ha 

canh the) 

- Xay mài . 
Din tIch tuài (ha 

canh tác) 
2.3 Thñy lçii nhô Quy mô tuài 

SO 
U $GW 

Ttt 
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- Nãng cap, süa ch&a 
DiêntIchturiduy 
trI và ma ring (ha 

canh tác) 

-Xay mm Din tIch tuài (ha 
canh tac) 

2.4 Tram bcim Quy mô tithi 

- Nâng cap, si'ra chtta 
Din tIch tirâi duy 
tn và ma rng (ha 

canh tác) 

- Xay mm 
Dién tIch ti.rfii (ha 

canh tác) 

3 Co sô vat chat van hóa 

3.1 NVHxã-KTTxã 

Vi 
du: 

tiên 5 
3.2 Xây mii/nãng c NVH thôn 
3.3 Xây mài/nâng cap KTT thôn 

4 Trirông hçc 

1 Nâng cp/xây mài Tnr&ng mAm non (d cong nhn 1i vào näm ....) . 

2 Nang cap/xay mm trtwng Tieu h9c (de cong nhan 1i vao nam ....) Quymo... 
phOng 

3 Nang cap/xay mm tnrang THCS (de cong niwn 1i vao narn ....) Quymô... 
phông. 

5Chçr 
Nâng câp/xãy mài cho.... Quy mô. 

6 Yt 
Nâng câplxây mài Tram Y tê Quy mô... 

7 Môi tru*ng 

7.1 Nixac sach (nâng câp/xây mài) 
Thôn, quy mô 
(m3/ngay dôm; 

h) 



72 1hoatmrccthaiKDCthôn - -- Dai,rvng - - T 
7.3 Nghia trang nhân dan Quy mô.... 

7.4 Cong trInh v sinh MiNi' 

8 Din 

9 Tiêu chi ha tang trong thôn NTM kiu mu 
10 Các ni dung khác có lien quan dn tiêu chI NTM 
'Ixa  

Các ni dung nhu Miic I nêu trên 

B 
NHOM xA DA DAT CHUAN NTM GIAI DOeLN 2017-
2020 DUY TRI, NANG CHUAN (iru tiên tp trung nhthig 
cong trInh birc xüc) 

I Các ni dung nhu Khoãn I nêu trên 

II 

c NHOM xA PHAN DAU KHONG CON DU(fl 15 TIEU 
CHI 

I Các ni dung nhij Mic I nêu trên 
II 

D NHOM XA CON Li?J 
I Các ni dung nhu Mizc I nêu trên 
II 

DANH MVC  CAC CONG TRINH THVC HIN TIEU 
CHI N1M CAP HUYN (Nu có) 

1 Giao thông - 
Du&ng DH... 
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CAu.... 

2 Thüykp 
Nâng cp/Xây dtrng ho, dp . 
Kênh  

3 Vhóa 

4 Giáoduc 

5 Môi trirOng 
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Phu Inc 02: DANH MUC CAC CONG TRINH CHUYEN TIEP/QUYET 'lOAN KE HOiCH NAM 2021 

CAN BO SUNG NGUON THANH TOAN TRONG NAM 2022 
(Kern theo Cong van sO': atC) /BCD-VPDPNTMngày f(2T9/2O21cia Ban Chidqo tinh) 

Ten danh mic cong 
trInh/du 

Tng mIte 
Iâu tw 

(Tr.dông) 

Trong do Ngân sách 
tinh, huyn, 

xã nãm 
202 ida bô 
trI (chia ra 

ci the) 
(Tr.dng) 

Khoi hrçrng 
thuc hiên dn 

30/8/2021 
(Tr.dông) 

khôi Iu'Qng 
den 31/12/202 1 

(Tr.dong) 

Be xuat Ke 
hoach näm 
2022 thanh 
toán khi 

lirqng 
(Tr.dng) 

Ngân sách 
TW, tinh 

Ngân sách 
huyêxã va 
nguôn khItc 

HA TANG TIEU CH!XANTM  

Xã.... 
Cong trInh.... 

2 Xã. 
COng trInh.... 

HA TANG TIEU 
CII! HUYN NTM 
Cong trinh.... 
Cong trInh.... 
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Phu Inc 03: DIJ MEN NBU CAU K]NH Pill SIINGHIP THITC HIN C)IU()NG TRINH NTM ICE HOACH NAM 2022 

(Kern theo Cong van s: o /BCE)- VPDPNTM ngày I5/9/2O21 cza Ban Ghi dgo tinh) 

TT NO! DUNG 

Khi 
Iuvng/nçi 

dung chi tiet 
thirc hin 

Nhucu 
kinh phi 
(tr. dng) 

Trong do Ghi chü 
(nêu th& ty 
ui tiên d 
có co sô 
phânbô 

nu ngun 
han 

ch& không 
dáp irng 
nhu cau 
cüa dja 

phuong) 

Ngân sách 
TW, tinh 

Huyn xã 
va nguon 

khác 

HO TRQ PHAT TRIEN SAN XUAT LIEN KET 
THEO dUO! GIA TRI 
XAA Uutiénl 
VI di: Dir an  (trng trct, chän nuôi, thüy 
san....) 

Quy mô 

XaB... 
Vi dii: Dir an  Quy mô .... lfu tiên 2 
(d nghi dia phuang rà soát trong các d an lien kt chui 
dã báo cáo trong giai doan 2021-2025 dé d xut k hoach 
näm 2022; isu tiên các chui giá trj dã thrc hin hiêu qua, 

các chui lien kt dä co) 

2 RA SOAT QUY HOACH NTM 

- 
Ten xA d xuAt rà soát quy hoch chung xây dirng xA 
(uu tiên cho các xa phan dâu dat  chun NTM, xa NTM 
nãng cao, xä NTM kiêu mu); các huyn chi d xuât rà 
soát quy hoch khi Co quy hoch vüng huyn thrçic duyt 
hoc quy hoach vüng dang triên khai thire hiên phê duyêt 

ONG NG}T1 
iPUATT 

ONG n1 

uANG 
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trong näm 2022 

3 TAP HUAN, BO! DUNG S6 krp, ngu&i 
Ten lap tap huAn, ni dung dr kiEn tp huãn 

4 DAO TAO NGHE CHO LONT So lap, ngu&i 
Nêu rO ten lap, các ngh dir kin dào tao 

5 KINH PH! QUAN L'', CHI DO 

6 PHAT TRIEN D1!(NG HOA, DUNG CAY XANH 
BONG MAT 
Nêu so km cAn phát triên, r các xL..., ten tuyn du?mg cAn 
phattrien 
(các dja phsong cAn c kê hoch phát triên dixng hoa, 
ththng cay xanh bong mat giai don 2021:2025  dA báo CáO 
dê chQn cac xA, các tuyên &thng can dâu Ur dê xuât kê 
hoach nAm 2022) 
VAN HOA (mua sam thit bj hot dng nba van hóa 
xä,thôn) 
Nêu rO x, thôn dê xuât (tru tiên các xA phan dâu dat chuân 
NTM 2021-2025; các xA chua Co thi& bj hoat dng) 
Dê xuât kinh phi mua sAm thiêt bj hot dng cho nhà vAn 
hóa hóa xA vâi mrc 40 triêu dOng/xA; thôn vài müc 30 
triêu dông/thôn 

8 PHAT TRIEN GIAO DVC  (mua sm co sô vt chat và 
trang thth bj day h9c) 
1.XA.... 
Trithng TH:  
Trii&ng THCS  

2.XA  
Trueing TH:  
TrtrO'ng THCS  
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(Nêu r xA, tru&kg d xut (uu tién các xä ph.n dâu dat 
chuân NTM 202 1-2025, xA mien nüi; các tnthng thiêu thiêt 
bi day h9c. vài mc không qua 50 triu dông/tnthng) 

9 THON NONG THÔN MI KIEU MAU 
- Thôn NTM nãm 2021 phãn b6 chia dü dnh mcrc quy 
djnh (chua dü 500 triu dong) can bô sung  nêu rO 
thôn chtra phân bô dü, so kinh phi cOn thiêu 
- Thôn NTM giai doan 2022-2025 (sap xêp theo thu tir uu 
tiên) 
- Thôn dA dat chuân can duy tn, nâng chun và thôn dA ho 
trçi nguôn lijc giai doan 2016-2020 nhung chua dt chuân 
(m6i thôn phãn dâu mài không qua 500 triu dOng, theo 
thir tir uu tiên ye näm phân dâu dt chuân NTM; mi thôn 
duy trI, nâng chuãn và thôn dâ ho trçi nguôn hjc giai don 
2016-2020 nhi.rng chixa dt chuân khOng qua 150 triu 
dOn) 

10 NHAN RONG MO HINH mEN HINH TIEN TIEN 
1. Ten mô hInh cn nhân rng, dla  chi (thôn, xA) 
2. Ten mô hInh cn nhân rng, dja chi (thôn, xa) 

(dE ngh dja phucing can c(r vào d xuAt mô hInh din hInh 
tién tiên giai don 2021-2025 dA báo cáo tinh dê dê xuât 
mô hInh iru tiên thisc hin näm 2022, sap xê,p theo thtr tr 
in' tiên; tru tiên các linh virc pháttriên kinh tê, môi tru0ng, 
van hóa, giáo dic, du ljch cong  dong....) 
OCOP (neu rO) 

12 Z. Xa NTM thong minh (chuyen doi so trong NTM) 
13 Du 11ch nông thôn 
14 Các ni dung khác có lien quan 
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