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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh 

giá tình hình xây dựng nông thôn mới, di dời trụ điện, viễn thông và nội 

dung hỗ trợ các xã, thôn nơi có quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất 

thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng nông thôn mới 
 

 Ngày 13/11/2019, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 

(NTM), di dời trụ điện, viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nơi có quy 

hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng 

NTM. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh 

đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: 

Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều 

phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM 

tỉnh), Công ty Điện lực Quảng Nam và các Công ty Viễn thông. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình NTM, khả năng thực hiện 

mục tiêu năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, tình hình di dời trụ điện, 

viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nơi có quy hoạch xây dựng các khu 

xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM; những khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận: 

 1. Các Sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí NTM và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các xã để đảm bảo năm 

2019 có 13 xã đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016-2020 có 119 xã đạt chuẩn 

NTM, không còn xã dưới 8 tiêu chí và 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM 

theo mục tiêu đã đề ra. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt để 

đến cuối năm 2019 và kết thúc giai đoạn 2016-2020 không đạt mục tiêu như 

đã đăng ký.  

 2. UBND huyện Nông Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn 

trương sắp xếp, bố trí chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế 

Trung để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Công an tỉnh sớm sắp xếp, bố trí 

Công an chính quy về xã theo kế hoạch đề ra, trong đó ưu tiên sớm bố trí ở xã 

Duy Vinh trong năm 2019, đồng thời đề nghị Công an tỉnh kiểm tra kỹ đối 

với các địa phương có liên quan đến các vụ án ma túy thời gian gần đây, kiên 



2 
 

quyết không công nhận đạt chuẩn NTM đối với các địa phương này; ngoài ra 

khi thẩm định đạt chuẩn NTM phải thực chất, không để nợ tiêu chí. 

 3. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, giải ngân vốn 

kế hoạch năm 2019 đã phân bổ (kể cả vốn bổ sung tại Quyết định số 

2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh). Trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện, báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Điều phổi 

NTM tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đảm bảo giải 

ngân 100% trong năm 2019. Địa phương nào chậm giải ngân, Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các địa 

phương thực hiện tốt. Trong đó, cần chú ý đối với các địa phương đến ngày 

31/10/2019 có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30% như: Phú Ninh, Điện Bàn, Đông 

Giang, Núi Thành; dưới 50% như: Hội An, Thăng Bình, Phước Sơn, Tây 

Giang, 0% ngân sách tỉnh như: Hội An, Nông Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, 

Nam Giang. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương có 

kinh phí được phân bổ năm 2019 nhưng không giải ngân hết bị thu hồi về 

ngân sách trung ương. 

4. Về ứng vốn kế hoạch năm 2020: Thống nhất không ứng vốn kế 

hoạch năm 2020 và cho phép UBND cấp huyện, xã lập thủ tục đầu tư (thẩm 

định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình) đối với phần kinh phí còn lại 

trong kế hoạch trung hạn tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 

và Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh khẩn 

trương tham mưu UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn năm 2020 cho các địa 

phương và sớm tham mưu phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho các địa 

phương. Riêng đối với huyện NTM Duy Xuyên, thống nhất chủ trương ứng 

vốn ngân sách tỉnh trong số vốn còn lại (trong 90 tỷ đồng) để đẩy nhanh tiến 

độ và thực hiện các danh mục chưa đầu tư. UBND huyện Duy Xuyên có văn 

bản báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan để ứng vốn trong tháng 

11/2019. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư 02 hồ chứa: Hóc Két, Hóc Bầu của 

huyện Duy xuyên trong năm 2019-2020 để huyện Duy Xuyên đạt chuẩn tiêu 

chí thủy lợi theo quy định (nguồn vốn Dự án WB8). 

 5. Thống nhất chủ trương báo cáo HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân 

sách tỉnh kế hoạch năm 2020 (ngoài kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 

đã thông báo) cho các nhóm sau: Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, xã 

dưới 8 tiêu chí; các thôn ở các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017 sử 

dụng nguồn duy trì, nâng chuẩn để thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu, nay sáp nhập thôn (mức hỗ trợ 500 triệu đồng/thôn sáp nhập). Đối với 

nhóm xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, giao Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh rà soát lại điều kiện của từng xã, khả năng về nguồn thu, mức bền 

vững các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn để báo cáo UBND tỉnh sắp xếp thứ tự ưu 

tiên hỗ trợ trong kế hoạch năm 2020. 
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 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ thêm đối 

với các nhóm sau: Xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, hỗ trợ trả nợ cấp xã 

và hỗ trợ các thôn có đăng ký thêm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu 

(ngoài 133 thôn theo kế hoạch). Đề nghị UBND cấp huyện chủ động bố trí 

nguồn ngân sách cấp huyện để hỗ trợ đối với các nhóm này. 

 6. Thống nhất chủ trương hỗ trợ vốn kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 

2019-2022 cho huyện Tiên Phước để đảm bảo đạt chuẩn huyện NTM theo lộ 

trình đề ra. Đề nghị UBND huyện Tiên Phước khẩn trương tiếp thu ý kiến góp 

ý của các Sở, ngành liên quan, hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng huyện Tiên 

Phước đạt chuẩn NTM vào năm 2022 trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến; trong đó cần làm rõ những danh mục đề 

nghị lồng ghép, những danh mục cần ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn Chương 

trình NTM nguồn vốn cụ thể từng năm và lộ trình đầu tư 2019-2022. 

 7. Về những vùng lõm điện, điện yếu và di dời trụ điện, trụ viễn thông: 

- Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ các 

vùng lõm điện, điện yếu theo đề xuất của các địa phương(lưu ý điện đảm bảo 

phục vụ các cụm công nghiệp, các khu du lịch lớn ở miền núi); trên cơ sở đó, 

Công ty Điện lực Quảng Nam báo cáo với Công ty Điện lực miền Trung để 

xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, báo 

cáo UBND tỉnh. Đối với khu vực miền núi, khu vực khó khăn, thôn chưa có 

điện, giao Sở Công Thương rà soát lại để xây dựng dự án, báo cáo UBND 

tỉnh lộ trình, danh mục ưu tiên đầu tư để bố trí vốn ngân sách hằng năm của 

tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. 

- Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam, các Công ty Viễn thông phối 

hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai di dời trụ điện, trụ viễn thông theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018. Giao 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra cụ thể các khu vực, tuyến đường đề 

nghị di dời trụ điện, trụ viễn thông theo báo cáo của các địa phương để đề 

xuất UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực 

Quảng Nam thống nhất lộ trình đầu tư, cơ chế, nội dung, mức hỗ trợ và thủ 

tục đầu tư khi di dời trụ điện, trụ viễn thông, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

3/2020. 

 8. Về nội dung hỗ trợ các xã, thôn nơi có quy hoạch xây dựng các khu 

xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để tạo điều kiện cho chính quyền và nhân 

dân xây dựng NTM: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát, nghiên cứu, xây dựng 

cơ chế hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

9. Về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cấp tỉnh trong thực hiện 

Chương trình NTM: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Văn 
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phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp trên 

cơ sở phải có đủ thông tin cần thiết về khả năng hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2020. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại 

cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM), di dời trụ điện, 

viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nơi có quy hoạch xây dựng các khu 

xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM; yêu cầu Thủ trưởng 

các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành liên quan; 

- Các thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông 

Quảng Nam, Viettel Quảng Nam; 

- Huyện/Thị/Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (Tâm). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Võ Văn Viên 
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