
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  6568 /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Quảng Nam,  ngày 01   tháng  11  năm 2019 
 

V/v giao nhiệm vụ phụ trách, 

hướng dẫn triển khai thực hiện 

các tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:    

- Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 

và Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh; UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí xã 

nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, cụ thể như 

sau: 

1. Phân công và giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành liên quan phụ 

trách, hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

các tiêu chí “xã đạt chuẩn NTM nâng cao” và “xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 theo quy định tại Quyết định số 

3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 và Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 

03/9/2019 của UBND tỉnh, cụ thể tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Công 

văn này. 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Các Sở, Ban, ngành 

- Căn cứ vào các tiêu chí được giao nêu trên, chủ động làm việc với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và các đơn vị có liên quan để 

rà soát thực trạng đạt chuẩn các tiêu chí của các xã, xây dựng kế hoạch để chỉ 

đạo, hỗ trợ thực hiện đối với tiêu chí do ngành phụ trách; đồng thời, tổ chức 

triển khai kế hoạch đến cấp huyện, xã. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

tỉnh về kế hoạch thực hiện các tiêu chí do ngành quản lý. Ưu tiên chỉ đạo, hỗ 

trợ, lồng ghép nguồn lực từ năm 2020 cho các xã phấn đấu đạt chuẩn “xã NTM 

nâng cao” và “xã NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tại Thông báo 

số 168/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh, để đạt chuẩn theo lộ trình 

đã đề ra. 

- Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để đánh giá, thực 

hiện, công nhận đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu 

thuộc phạm vi quản lý của ngành cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa 

phương hoặc hướng dẫn mới của Trung ương; phối hợp với các địa phương 

trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách. 
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- Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM 

kiểu mẫu ở cấp xã do ngành phụ trách; hằng năm phối hợp với các Sở, Ban, 

ngành liên quan kiểm tra mức độ đạt chuẩn tiêu chí ở các địa phương; công bố đạt 

hoặc mức độ đạt được tại thời điểm kiểm tra cho cấp xã biết để tiếp tục phấn đấu; 

đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo;  

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp kế hoạch thực hiện của các 

Sở, Ban, ngành và các địa phương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ 

nguồn lực thực hiện; tham mưu UBND tỉnh bổ sung thành viên Đoàn Thẩm 

định các tiêu chí NTM tỉnh để phù hợp với các nhiệm vụ được phân công tại 

Công văn này. 

- Giao Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tỉnh tổ chức thẩm định thực tế 

tại các xã về mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM 

kiểu mẫu để trình UBND tỉnh xem xét, công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 

03/9/2019 của UBND tỉnh. 

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các tiêu chí xã 

NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tại địa phương; chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn; phân 

công các Phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện 

các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ đạo tổ chức đánh giá, thẩm 

tra, đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu hằng năm theo đúng quy định.  

- Thực hiện lồng ghép các cơ chế, chính sách hiện hành và bố trí ngân 

sách cấp huyện để đầu tư cho các xã phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu mẫu tại địa phương để đạt chuẩn theo lộ trình đề ra. 

c) Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin: Các Sở, Ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hằng quý và năm (qua 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 20 của tháng cuối quý, năm để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phòng, ban liên quan và UBND xã  

(UBND cấp huyện sao gửi); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KSTTHC, TH, KTN. 
D:\Dropbox\minh tam b\ntm\Nam 2019\Cong van\10 31 giao nhiem vu phu 

ao.doc 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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Phụ lục 01 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH TIÊU CHÍ XÃ NTM NÂNG CAO 

(Kèm theo Công văn số:   6568  /UBND-KTN ngày  01 /11  /2019 

 của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí  

Đơn vị chủ trì và chịu 

trách nhiệm chính 
Đơn vị phối hợp 

1 Thu nhập 
Thu nhập bình quân 

đầu người/năm 

- Các Sở: Nông nghiệp và 

PTNT, Công Thương; 

Cục Thống kê tỉnh 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh. 

2 Hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều giai 

đoạn 2016-2020 

- Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh. 
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Phát triển 

kinh tế 

nông 

thôn 

Cơ cấu lại sản xuất 

nông nghiệp  

- Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh. 

Hợp tác xã (HTX) 

Cơ giới hóa trong 

sản xuất nông 

nghiệp đối với cây 

trồng chủ lực 

 Mô hình sản xuất 

kinh doanh gắn giải 

quyết việc làm cho 

lao động nông thôn 

4 Giáo dục 

- Nâng cao trình độ 

dân trí của người dân 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh. 

- Tỷ lệ thanh niên 

trong độ tuổi từ 15 

đến 18 đang học 

chương trình giáo dục 

phổ thông hoặc giáo 

dục thường xuyên 

cấp trung học phổ 

thông hoặc giáo dục 

nghề nghiệp 

- Tỷ lệ lao động có 

việc làm qua đào tạo 

- Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí  

Đơn vị chủ trì và chịu 

trách nhiệm chính 
Đơn vị phối hợp 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

5 Y tế 

Tỷ lệ người dân tham 

gia bảo hiểm y tế 

- Sở Y tế 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Nông nghiệp 

và PTNT, Lao động, 

Thương binh và XH, 

Bảo hiểm Xã hội 

tỉnh, Mặt trận Tổ 

quốc và các Hội, 

đoàn thể, Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh  

Kiểm soát dịch bệnh 

và an toàn thực phẩm 

6 Văn hóa 
Xã đạt chuẩn “Xã văn 

hóa nông thôn mới” 

- Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh  

 

7 

Cảnh 

quan - 

môi 

trường 

Cảnh quan 

- Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh 

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, 

nhà tắm, bể chứa 

nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh và đảm bảo 3 

sạch 

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có 

chuồng trại và xử lý 

chất thải chăn nuôi 

đảm bảo vệ sinh môi 

trường 

8 

Thông tin 

và truyền 

thông – 

hành 

chính 

công 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản 

lý, điều hành công vụ 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

 

Các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Nội vụ, Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bưu điện tỉnh, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí  

Đơn vị chủ trì và chịu 

trách nhiệm chính 
Đơn vị phối hợp 

9 
Trường 

học 

Tỷ lệ trường học các 

cấp: Mầm non/mẫu 

giáo, tiểu học, trung 

học cơ sở có cơ 

sở vật chất và thiết bị 

dạy học đạt chuẩn 

quốc gia 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh và 

các Sở, ngành liên 

quan 

10 
Giao 

thông 

- Tỷ lệ các tuyến 

đường trục xã có hệ 

thống đèn chiếu sáng 

và có cây xanh, bóng 

mát (cây cách cây tối 

đa 10 m) hoặc trồng 

hoa, cây cảnh toàn 

tuyến 

- Sở Giao thông vận tải 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

 

Các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, 

Nông nghiệp và 

PTNT, Mặt trận Tổ 

quốc và các Hội, 

đoàn thể, Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh  

- Cắm mốc đầy đủ 

đường trục xã, trục 

thôn theo quy hoạch 

xã NTM được duyệt 

Các điểm giao nhau 

của đường trục xã và 

đường trục thôn có 

biển báo giao thông 

- Các tuyến đường 

trục xã, đường trục 

thôn được duy tu, bảo 

dưỡng định kỳ 

11 

Khu dân 

cư nông 

thôn mới 

kiểu mẫu 

Tiêu chí quy định tại 

Quyết định số 

2663/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2016; số 

2832/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2017 và số 

3180/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2018 của 

UBND tỉnh (hoặc các 

Quyết định sửa đổi 

bổ sung, nếu có) 

- Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh 

12 
An ninh, 

trật tự 

An ninh, trật tự xã 

hội được bảo đảm 

- Công an tỉnh 

- UBND các địa phương 

(cấp huyện, xã) 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, 

các Sở, Ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc và 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí  

Đơn vị chủ trì và chịu 

trách nhiệm chính 
Đơn vị phối hợp 

các Hội, đoàn thể, 

Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh. 
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Phụ lục 02 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH TIÊU CHÍ XÃ NTM KIỂU MẪU 

(Kèm theo Công văn số:   6568  /UBND-KTN ngày  01   /11  /2019 

 của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 

 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Đơn vị chủ trì và 

chịu trách nhiệm 

chính 

Đơn vị  

phối hợp 

1 

Sản 

xuất - 

Thu 

nhập - 

Hộ 

nghèo 

Sản xuất 

Có vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung đối với các sản 

phẩm chủ lực của xã, đảm 

bảo chất lượng, an toàn 

thực phẩm, kinh doanh hiệu 

quả, thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

- Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, 

Mặt trận 

Tổ quốc và 

các Hội, 

đoàn thể, 

Văn phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh. 

Có ít nhất 02 HTX kiểu 

mới liên kết làm ăn có hiệu 

quả 

Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu 

người của xã tại thời 

điểm xét, công nhận xã 

nông thôn mới kiểu mẫu 

phải cao hơn từ 1,5 lần 

trở lên so với thu nhập 

bình quân đầu người tại 

thời điểm được công 

nhận xã đạt chuẩn NTM 

- Các Sở: Nông 

nghiệp và PTNT, 

Công Thương; 

Cục Thống kê tỉnh 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Hộ nghèo 

Không có hộ nghèo (trừ 

các trường hợp thuộc 

diện bảo trợ xã hội theo 

quy định hoặc do tai nạn 

rủi ro bất khả kháng hoặc 

do bệnh hiểm nghèo) 

- Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

2 

Giáo 

dục - Y 

tế - Văn 

hóa 

Giáo dục 

Tỷ lệ huy động trẻ đi học 

mẫu giáo đạt từ 90% trở 

lên 
- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

 

 

 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, 

Mặt trận 

Tổ quốc và 

các Hội, 

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào 

học lớp 1 đạt 100% 

Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn 

thành chương trình giáo 

dục tiểu học đạt từ 95% 

trở lên, số trẻ em 11 tuổi 

còn lại đều đang học các 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Đơn vị chủ trì và 

chịu trách nhiệm 

chính 

Đơn vị  

phối hợp 

lớp tiểu học đoàn thể, 

Văn phòng 

Điều phối  

NTM tỉnh. 

Tỷ lệ thanh niên, thiếu 

niên trong độ tuổi từ 15 

đến 18 đang học chương 

trình giáo dục phổ thông 

hoặc giáo dục thường 

xuyên cấp trung học phổ 

thông hoặc giáo dục nghề 

nghiệp đạt từ 95% trở lên 

Y tế 

Trạm y tế xã có đủ điều 

kiện khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

- Sở Y tế 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, Bảo 

hiểm Xã 

hội tỉnh, 

Mặt trận 

Tổ quốc và 

các Hội, 

đoàn thể, 

Văn phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh 

Dân số thường trú trên địa 

bàn xã được quản lý, theo 

dõi sức khỏe đạt từ 90% 

trở lên 

Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt từ 95% 

trở lên 

Văn hóa 

Có mô hình hoạt động văn 

hóa, thể thao tiêu biểu, thu 

hút từ 60% trở lên số 

người dân thường trú trên 

địa bàn xã tham gia 

- Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, Mặt 

trận và các 

Hội, đoàn 

thể, Văn 

phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh 

Mỗi thôn, bản, ấp có ít 

nhất 01 đội hoặc 01 câu 

lạc bộ văn hóa - văn nghệ 

hoạt động thường xuyên, 

hiệu quả 

3 
Môi 

trường 

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý 

theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ 

lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp 

dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% 

trở lên 

- Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ 

quốc và 

các Hội, 

đoàn thể, 

Văn phòng 

Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, 

thôn có rãnh thoát nước và được trồng 

cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh 

toàn tuyến 



9 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Đơn vị chủ trì và 

chịu trách nhiệm 

chính 

Đơn vị  

phối hợp 

Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác 

xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia 

thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ 

xóm và các khu vực công cộng; câu lạc 

bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường) hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả, thu hút được sự tham gia của cộng 

đồng 

Điều phối 

NTM tỉnh. 

Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường 

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt 

tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững 

4 

An ninh 

trật tự - 

Hành 

chính 

công 

An ninh trật 

tự 

Trong 03 năm liên tục 

trước năm xét, công nhận 

xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, trên địa bàn xã: 

không có khiếu kiện đông 

người trái pháp luật; 

không có công dân thường 

trú ở xã phạm tội; tệ nạn 

xã hội được kiềm chế, 

giảm 

- Công an tỉnh 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) 

Các Sở, 

Ban, 

ngành, 

Mặt trận 

Tổ quốc và 

các Hội, 

đoàn thể, 

Văn phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh. Hành chính 

công 

Công khai minh bạch, đầy 

đủ các thủ tục hành chính, 

giải quyết thủ tục hành 

chính cho các tổ chức, 

công dân đảm bảo có hiệu 

quả 

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

- UBND các địa 

phương (cấp 

huyện, xã) Có mô hình điển hình về 

cải cách thủ tục hành 

chính hoạt động hiệu quả 
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