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V/v rà soát các chỉ tiêu phát triển
kinh tế xã hội năm 2021 và dự
kiến kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Công văn số 2475/SKHĐT-QHTH ngày 22/11/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư V/v rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và dự
kiến kế hoạch năm 2022.
Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
kính báo cáo các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 như sau:
1. Thực hiện mục tiêu năm 2021
- Về xã NTM:
+ Dự kiến đến cuối năm 2021, có thêm 05 xã(1) đạt chuẩn NTM, nâng
tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 118 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 60,8% (118/194
xã).
+ Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194
xã) là 15,92 tiêu chí/xã (tăng 0,37 tiêu chí/xã so với năm 2019, tăng 4,13 tiêu
chí/xã so với năm 2015 và tăng 13,02 tiêu chí/xã so với năm 2010); đến cuối
năm 2021, phấn đấu đạt trên 16 tiêu chí/xã.
- Về xã NTM nâng cao: Đến nay, có 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Đại
Hiệp, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Hòa, Cẩm Thanh, Quế Phú). Dự kiến đến
cuối năm 2021, có thêm 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM
nâng cao lên 10 xã.
- Xã NTM kiểu mẫu: 01 xã (Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) đạt chuẩn xã NTM
kiểu mẫu năm 2020. Năm 2021 không có phấn đấu xã NTM kiểu mẫu.
- Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Đến tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh đã có
162 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Dự kiến đến cuối năm 2021, có thêm ít nhất 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM
kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu lên 172 thôn.
- Huyện NTM: Tiếp tục thực hiện các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM
giai đoạn 2021-2025 và duy trì các huyện, thị xã, thành phố đã đạt chuẩn thực
hiện theo Bộ tiêu chí mới.
(1) Nếu tính 02 xã vượt mục tiêu năm 2020 chuyển sang là 07 xã (05 xã năm 2021 và 02 xã vượt mục tiêu năm
2020 chuyển sang), vượt mục tiêu đề ra trong Chương trình NTM tại Chương trình công tác năm 2021 của
UBND tỉnh (mục tiêu năm 2021 là 06 xã).
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2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
a) Mục tiêu
- Có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM
lên 123 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 63,4%.
- Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã) từ
16,5 tiêu chí/xã trở lên.
- Có thêm ít nhất 05 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã nâng cao lên 15
xã và duy trì 01 xã NTM kiểu mẫu.
- Có thêm ít nhất 40 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.
- Các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các
tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.
- Giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình NTM năm
2022.
b) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện năm 2022
b1) Đẩy mạnh thực hiện theo các nhóm xã, huyện NTM
- Về xã NTM
+ Nhóm 1 (các xã đã đạt chuẩn NTM): Với nhóm này, cần tập trung duy
trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025,
không để “rớt” tiêu chí, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị
số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để
người dân hiểu hết được mục đích, ý nghĩa của xây dựng thôn NTM kiểu mẫu,
để họ tự giác thực hiện, không để tình trạng cán bộ phải làm thay dân như ở một
số nơi, từng bước xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp”, trở
thành những “vùng quê đáng sống”, đó mới là đích đến của NTM. Các xã có
điều kiện, thì khuyến khích xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.
Nhóm này nhiều xã có điểm xuất phát tốt, đạt chuẩn xã NTM sớm (2014-2015),
điều kiện phát triển kinh tế khá thuận lợi; do vậy, các xã này cần bổ sung, điều
chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất thật sự phù hợp, phát huy cơ sở hạ tầng đã
được đầu tư, xây dựng các khu sản xuất nông, lâm, ngư tập trung; đẩy mạnh
công tác tích tụ ruộng đất, áp dụng cơ giới hóa vào trong nông nghiệp, xây dựng
các vùng nguyên liệu nông sản, gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm,
đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến; đây là tiền đề và cơ sở để
thúc đẩy hợp tác, liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với
sơ, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phát triển mạnh các chương
trình kinh tế nông thôn, như: Tái cơ cấu sản xuất; mỗi xã một sản phẩm
(OCOP); ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp, ngành
nghề nông thôn, du lịch cộng đồng...
+ Nhóm 2 (các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025): Từ
những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các xã đi trước, nhất là những xã đặc
biệt khó khăn vượt khó, vươn lên đạt chuẩn NTM, chủ động xây dựng khung kế
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hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét
trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn
2021-2025; cùng với nguồn vốn NTM ngân sách nhà nước đầu tư, huy động tối
đa các nguồn lực cho xây dựng NTM, nhất là nguồn vốn xã hội hóa, phát huy
hiệu quả nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp, phát huy vai trò chủ
thể và vận động nguồn lực của người dân một cách phù hợp; kêu gọi doanh
nghiệp, người con xa quê thành đạt tài trợ, đỡ đầu, không để nợ đọng XDCB
trong xây dựng NTM.
+ Nhóm 3 (các xã còn lại): Nhóm này chủ yếu là các xã thuộc diện đặc
biệt khó khăn, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa ở các huyện miền núi cao không
có khả năng phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đối với nhóm xã này tập trung thực hiện
các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiếu hụt các
dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của người dân trên
địa bàn, làm tiền đề để xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong thời gian thích hợp.
Tổ chức cho các hộ dân tham quan các xã đã đạt chuẩn NTM để học tập những
kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các xã đi trước để về vận dụng tại địa
phương. Đến năm 2025, không còn xã dưới 15 tiêu chí.
- Đối cấp huyện
+ Đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, huyện NTM nâng cao, kiểu
mẫu: Bám sát các tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu
mẫu giai đoạn 2021-2025 do Trung ương ban hành để tổ chức thực hiện, trong
đó tập trung một số nhiệm vụ:
. Tiếp tục rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch vùng huyện đáp ứng những
yêu cầu về xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo thực hiện cơ cấu lại
ngành nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa và đảm
bảo tiêu chí môi trường nông thôn có tính toàn diện, bền vững, hiện đại. Trong
đó tập trung các vấn đề về hạ tầng đầu mối (phục vụ sản xuất nông nghiệp, đáp
ứng phát triển sản xuất, lưu thông; ưu tiên giao thông cấp huyện đối với các
huyện đồng bằng và ưu tiên giao thông cấp xã, thôn đối với các huyện vùng núi,
trung du). Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xử lý vi phạm quy hoạch;
công khai quy hoạch vùng và các quy hoạch khác được phê duyệt để nhân dân
biết và thực hiện.
. Cải tạo, xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn
huyện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ sinh
hoạt, sản xuất của người dân; chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường
chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến xã, huyện, đảm bảo chăm sóc sức khỏe người
dân “toàn diện, liên tục”. Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở bảo đảm lựa chọn và sử dụng hiệu quả
nhất các thiết chế văn hóa truyền thống và thiết chế văn hóa mới; tăng cường
nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.
. Xây dựng mô hình cánh đồng lớn nhằm phát triển các vùng sản xuất
hàng hóa quy mô lớn đối với một số sản phẩm chủ lực của huyện (ưu tiên hơn ở
các huyện đồng bằng). Triển khai thực hiện Chương trình OCOP đi vào chiều
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sâu nhằm nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm và phục vụ
khách du lịch.
. Triển khai công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đảm bảo sạch,
đẹp; trồng cây xanh bóng mát trên địa bàn huyện, tập trung vào các tuyến đường
ĐH, tuyến đường du lịch (nếu có); xây dựng các mở rộng hệ thống nước sạch
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.
. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội
trên địa bàn các huyện.
. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu nổi trội theo lĩnh vực lợi thế.
+ Đối với thị xã, thành phố (Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An): Tập trung thực
hiện các nhiệm vụ: Duy trì, nâng chuẩn để có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn
nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mức đạt chuẩn theo các tiêu chí xã
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Có ít nhất 30% xã trên địa bàn đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao và mỗi huyện có ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu
mẫu. Có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn văn minh đô thị.
b2) Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 để có cơ sở tổ chức thực hiện; ban hành quy định
triển khai Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với tình hình thực
tế địa phương.
b3) Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với Luật
Quy hoạch và phù hợp với quy hoạch vùng cấp huyện và quy hoạch kinh tế - xã
hội của tỉnh; đảm bảo sự kết nối để nông thôn phát triển hướng tới đô thị và đô
thị gắn với nông thôn, đặc biệt là quy hoạch sản xuất để mở rộng không gian
phát triển; không gian kiến trúc và kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn.
b4) Tổ chức thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM
nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra, chỉ đạo xây dựng thôn
NTM kiểu mẫu và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt
chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.
b5) Huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM nhất là nguồn vốn
xã hội hóa, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp,
phát huy vai trò chủ thể và huy động nguồn lực của người dân; nghiên cứu vận
động các hình thức đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng NTM, nhất là vận động doanh
nghiệp, người con xa quê thành đạt; quan tâm phát triển các vùng kinh tế động
lực tạo nguồn thu ưu tiên ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.
b6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực thực
hiện Chương trình NTM; thực hiện nghiêm túc việc xem xét, công nhận xã,
thôn, huyện đạt chuẩn NTM, bảo đảm thực chất, khách quan. Tiếp tục phát huy
vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành
viên về việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, việc sử dụng, huy
động các nguồn lực thực hiện Chương trình NTM; kiểm tra hiệu quả công trình
sau đầu tư, thanh quyết toán, nợ xây dựng cơ bản và sự hài lòng của người dân
đối với kết quả thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn.
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b7) Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ
trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20212025. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình NTM.
Các Sở, ngành và địa phương đưa các nhiệm vụ của Chương trình NTM vào
chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện, xem nội dung xây dựng
NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của địa phương và các cơ
quan có liên quan; củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các
cấp bảo đảm chuyên trách, chuyên nghiệp ngày càng cao để đáp ứng yêu cầu
công việc được giao.
Kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT;
- CPVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao

