
UBND TfNH QUANG NAM 
BAN CHI DAO CHIXOG 

TRINH MTQG XAY DUNG 
NONG THON MO1 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc  

So: oa_/BCD-VPDPNTM Quáng Nam, ngàyOtháng 9 nám 2021 
V/v d xut k hoch nAm 2022 
trong Chi.rcing trInh MTQG xây 

dirng nông thôn m&i 

- Các Sà, ngành, Hi doàn th: Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, 
Hi Lien hip PI nü tinh, Tinh doàn, Hi ngix&i cao tuM 
tinh, Hi cru Chiên binh tinh, Hi Nông dan tinh, B Chi huy 
B di Biên phông tinh, Cong an tinh, Lien minh HTX tinh, 
Sâ Nông nghip và PTNT, Sâ Thông tin và Truyên thông, Sâ 
Van hóa — The thao và Du ljch, Sâ Tài nguyen và Môi tm&ng, 
Chi clic Phát triên nông thôn, Trung tam Khuyn nông. 

Can cz Quylt djnh so' 90/QD-BcD ngày 13/7/202 1 cáa Trir&ng Ban Ghi 
dao Ban hành Quy chê hogt d5ng và phán cOng nhim v Ban C'hi dgo hiro'ng 
trinh myc tiêu quóc gia xáy dyng nóng thOn mói tinh Quáng Nam giai dogn 
2021 — 2025. 

D có cci sâ tng hçip và ph& hçip vâi S& Tâi chInh báo cáo HDND tinh, 
UBND tinh phân bô kê hoach nAm 2022 trong Chuang trInh MTQG xay dirng 
nông thôn mâi (Churmg trInh NTM) trong giao kê hoach kinh tê-xã hôi hang 
näm, Ban Chi dao  Chircng trInh MTQG xây drng nôn thôn mci tinh (Ban Chi 
dgo tin/i,) kInh dê nghj các S&, ngành, Hi doàn the cap tinh dê xut K hoach 
thirc hin trong Chiicmg trInh NTM näm 2022 (gQi tat là Ké hogch), vOi các nôi 
dung sau: 

1. D& nghj các Sâ, ngành, Hi doàn th có lien quan trên co sâ nhim vi 
duçic Tnthng ban Chi d?o  tinh giao tai  Quyêt djnh so 90/QD-BCD ngày 
13/7/2021 Ban hành Quy chê hot dng và phân cong nhim vi Ban Chi dao 
Chuang trInh mlic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mâi tinh Quáng Nam giai 
doan 2021 — 2025 dê dê xuât kinh phi dé thirc hin các ni dung duqc giao trong 
Chtrcing trInh NTM kê ho?ch näm 2022, ci the: 

- Nâng cao chat 1ung, phát huy vai trô cüa to chuc dâng, chInh quyn, 
doán th chInh trj xâ hi trong xây drng nông thôn mri; nâng cao nàng 1ixc và 
cOng tác giám sat, dánh giá; triên khai các phong trào thi dua chung süc xay 
drng nông thôn mói. 

- Truyn thông nông thôn mài. 

- Dáo tao, tp hun nãng cao nAng 1irc; hi nghj, hi thão có lien quan. 

- Các ni dung dr kin thrc hin trong Chircrng trInh phi hqp vài Ban 
Chi do tinh trong giai dotn 202 1-2025. 

KInh gui: 
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- D xut thrc hin nhân rng các mô hInh din hlnh tiên tin, mô hInh có 
hiu qua trong giai doan 20 16-2020 do các Sâ, ngânh Hi, doàn the chü trI thrc 
hin, can nhân rng trong giai doan 2021 -2025 (cac H5i, doàn the, do'n vi lien 
quan ltca  chQn các mô hInh dién hlnh tiên tiên dâ dé xuát theo Cong van so 
72/VPDPNTM-KUNV ngày 21/6/202] cla Van phông Diêu phOi NTM tinh ye 
viçc gió'i thiêu các rnO hInh, các diên hlnh tiên tiên trong x4y dung NTM, dé 
chQn các mO hInh can nhán róng trong ké hogch nám 2022, sap xép theo thi- tu-
u-u tiên). 

2. Ngoài ra, d nghj các SO lien quan d xut các ni dung chuyên d 
trong Chixcing trInh NTM dé ho trçl các dja phuang thrc hin: 

- SO Thông tin và Truyn thông: D xut nhu cu du Ui cho ni dung 
tang ci.rOng ca sO vt chat cho h thông thông tin và truyên thông; thông tin 
tuyên truyên (hoat dng Cong thông tin din tO nông thôn mOi tinh); chuyên dôi 
so trong xây drng NTM huOng den nông thôn mOi thông minh. 

- SO Van hóa, The thao và Du Ijch: Dê xu.t h trcl mua sm Trang thit bj 
cho Trung tam Van hóa — The thao cap xà, thôn; các ni dung lien quan den 
kinh phi sir nghip dé thrc hin mt so ni dung tai  Kê  hoach  so 1938/KH-
UBND ngày 08/4/2021 cüa UBND tinh (trü các nç3i dung dä th-c hin nám 
2021); cuc thi ye v5n hóa, van ngh quãn chüng näm 2022 (nêu có, nêu rö nç5i 
dung thi). 

- SO Xây dijng: Nhu câu rà soát quy hoach nàm 2022. 

- SO Tài nguyen và Môi tri.rOng: Mo hInh xO 1 rae thai tai  ngun; mô hmnh 
xO 1 nuOc thai phân tan cvm  dan cu. 

- SO Nông nghip và PTNT (Trung tam Khuyé'n nOng, Chi cyc Phát trién 
nOng thOn): Các mô hInh, dir an phát triên kinh te nông nghip, lien kêt chuôi 
giá tn, mô hInh phát triên vüng nguyen 1iu gän vOi cap ma so vüng trông, truy 
xut nguôn gôc; Chuung trmnh OCOP (nêu có sO diing ngân sách Trung uo'ng). 

*Ghj chü: 

- Ni dung, mIrc chi: Dê nghj can ci'r theo ni dung và mirc chi quy djnh 
tai Thông tu so 43/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017, Thông Ui so 08/201 9/TT-
BTC ngày 30/01/2019 cüa B Tài chInh (chi tiêt theo van ban hçp nhát sO 
30/VBHN-BCT ngày 10/6/2019 cza Bó Tài chIn/i) và các mOe chi, t3' l ho trçi, 
djnh mOe kinh tê, k5 thut theo quy djnh hin hank 

- IJu tién cho các dja phucing phãn dAu dat  ehun NTM giai doan 202 1-
2015 tai  Thông báo so 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 cüa UBND tinh (chü 
trQng cãc xã phân dâu dat  chuân NTM nãm 2022). 

Ni dung dê xuât ké hoach kinh phi sir nghip näm 2022 trong Chtrang 
• •.Z •a , trrnh NTM (bao gom n9l dung thrc hiçn, da diem thirc hiçn kern theo dir 

toán chi tit) gui ye Ban Chi dao  tinh (qua Van phông Diéu phOi NTM tinh) 
truóc ngày 05/10/2021, bang van ban theo dja chi: 119, Hung Vucrng, thânh 
phô Tam KS',  tinh Quáng Nam hoc qua h thông Qofice cüa Van phông Diu 



Noi nit in: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Luu: VT, HCTH, KFINV. 

U VIEN TII!RN C' RUC 

lAM DOC SI 
NGHIP VA PTNT 

Ngô Tn 
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phi NTM tinh, dng thai gi'ri b.ng file qua dja chi Email: 
vpdpnongthonmoiqnamgmail.com  dê tong hcip tham muu UBND tinh phân bô 
kinh phi si.r nghip nãm 2022 ti'r ngân sách Trung iicing, ngân sách tinh trong 
Chiing trInh NTM. Sau th&i hn nêu trên, nêu các Co quan, don vj không có 
van ban dé xuât (hoc dê xuât nhimg không có nç5i dun?  thtrc hin, khóng Co dy' 
toán chi tiêt) xem nhii không có nhu câu thirc hin kê hoach näm 2022 trong 
Chrnmg trInh NTM. 

KInh d nghj các S&, ngành quan tam phi hçp thrc hin.t 
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