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V/v góp ý dự thảo các nội dung có 
liên quan về thôn nông thôn mới 
kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 

Kính gửi:
- Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo 
các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) Ban hành Chương trình công 
tác năm 2021 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng 
Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh) tham mưu UBND tỉnh các nội dung có liên quan về thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, tham mưu UBND tỉnh ban hành cho 
phù hợp với từng vùng để tổ chức thực hiện theo chiều sâu.

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh đã hoàn thiện các nội dung có liên quan về thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (tại dự 
thảo kèm theo có giải thích các nội dung điều chỉnh, bổ sung, lý do bổ sung so 
với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020).

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét 
công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2025.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ xây dựng 
“Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

(Kèm theo các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh)
Đối với các nội dung này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh dự kiến tổ 

chức Hội thảo để lấy ý kiến góp ý, phản biện với quy mô toàn tỉnh; tuy nhiên, do 
tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp nên 
không thể tổ chức Hội thảo (đã ban hành Giấy mời Hội thảo 02 lần nhưng đều 
hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

Đây là các nội dung quan trọng, sẽ áp dụng triển khai cho cả giai đoạn 
2022-2025; do đó, kính đề nghị các Sở, ngành và các địa phương quan tâm tham 
gia góp ý sâu cho các nội dung dự thảo, nhất là các nội dung do đơn vị mình phụ 
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trách. Riêng đối với các địa phương, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo lấy ý kiến các Phòng, ban có liên quan, các xã, các thôn (vì các đối 
tượng này sẽ là đối tượng thực hiện sau này, nhất là quy định về tiêu chí, 
nội dung hỗ trợ), trên cơ sở đó tổng hợp thành góp ý của địa phương mình. 

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (địa chỉ 119, Hùng 
Vương, Tam Kỳ hoặc qua hệ thống quản lý văn bản điều hành Qoffice của Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh 
trình UBND tỉnh ban hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu 
chí Quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025 và HĐND tỉnh thông qua cơ chế hỗ trợ 
Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 để các địa phương thuận lợi trong thực 
hiện ngay từ đầu năm 2022. 

Mọi chi tiết có liên quan liên hệ ông Nguyễn Anh Tài, Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh, điện thoại: 0908.908410, Email: nguyenanhtaiqna@gmail.com.

Kính đề nghị các Sở, ngành và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện 
và gửi góp ý theo thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng NN&PTNT/Văn phòng Điều phối 
NTM cấp huyện;
- CPVPĐPNTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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