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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị sơ kết 03 năm 

(2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020 
 

Ngày 06/3/2019, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu-

Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì 

Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) trên địa bàn tỉnh; triển 

khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng 

chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

đồng chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo UBMT TQVN tỉnh và các Hội, đoàn 

thể ở tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Đoàn thẩm định 

các tiêu chí NTM tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các thành viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND, Chủ 

tịch UBMT TQVN các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Thường trực Ban Chỉ 

đạo, các Phòng, ban liên quan, Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện; Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã liên quan. 

Sau khi nghe đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo tóm tắt kết 

quả 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình NTM, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đến năm 2020; báo cáo tham luận của các Sở, ngành, địa phương; ý kiến 

tham gia của các đại biểu dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt 

Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận các nội dung sau: 

Năm 2018 và 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Quảng Nam cũng 

gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung 

ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự điều hành quyết liệt của 

UBND tỉnh; sự hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo tỉnh và các cấp đã huy động 

sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Chương 

trình NTM tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, đến nay, bình quân chung số 

tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã, có thêm 31 

xã được công nhận đạt chuẩn NTM so với năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn 

NTM đến cuối năm 2018 là 85 xã (kể cả xã Tân Hiệp - thành phố Hội An đang 

trình công nhận), đạt 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân 

đầu người khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo 
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giảm còn 7,57%; hình thành mới và duy trì trên 350 mô hình sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả, kết cấu hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư; lĩnh vực 

văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm có chuyển biến tích 

cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ 

vững. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng được sự 

đồng thuận cao trong nhân dân, đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ, góp 

phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo ra diện mạo mới ở 

nhiều địa phương. 

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Chương trình NTM vẫn còn một số mặt 

tồn tại, hạn chế như báo cáo Hội nghị đã nêu, trong đó có một số tồn tại hạn chế 

đã chỉ ra nhiều năm nhưng vẫn chưa khắc phục như: Sự chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền của một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh chưa sâu sát cơ sở (chưa đến xã được phân công phụ trách), công tác 

chỉ đạo thiếu tính cụ thể, không kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết một số 

vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện; trách nhiệm về quản lý của một số 

Sở, ngành còn hạn chế, nhất là hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở triển khai, thực hiện 

tiêu chí do ngành quản lý; nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa 

bảo đảm theo nhu cầu; một số huyện chậm chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết hằng 

năm và đề ra giải pháp thực hiện trong năm đến; không ban hành chương trình 

công tác để chỉ đạo thực hiện; ở một số địa phương đã đạt chuẩn NTM có biểu 

hiện chững lại, thiếu tập trung nên có đến 46 xã bị "rớt" tiêu chí, chủ yếu các tiêu 

chí "mềm" không cần nguồn lực; số xã dưới 8 tiêu chí vẫn còn nhiều (26 xã); 03 

huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM; một số địa phương việc xây dựng NTM còn 

hình thức, chạy theo thành tích, xem nhẹ việc chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTM 

kiểu mẫu; chênh lệch tiêu chí, hộ nghèo, thu nhập giữa các vùng còn lớn; việc 

phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân còn hạn chế, chưa bền vững; 

việc chỉ đạo thực hiện ở các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM 

kiểu mẫu chưa rõ nét; môi trường nông thôn "chưa sạch”, an ninh trật tự một số 

nơi chưa tốt. Việc quản lý, sử dụng vốn khi được phân cấp vẫn còn nhiều thiếu 

sót; giải ngân còn chậm, nhất là kinh phí sự nghiệp; việc báo cáo, phản ánh thông 

tin còn chậm, thiếu chính xác...  

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là rất lớn, có 119 xã đạt chuẩn NTM 

(trong đó năm 2019 có 13 xã đạt chuẩn NTM); không còn xã đạt chuẩn dưới 8 

tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí NTM để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; hoàn 

thành các mục tiêu NTM cấp huyện (có 5 đơn vị cấp huyện được công 

nhận/công nhận lại đạt chuẩn huyện NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM)... Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành và địa 

phương cần quán triệt quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có 

điểm kết thúc; nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, dừng lại là 

“rớt” chuẩn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và toàn dân; khắc phục ngay những hạn chế, khuyết 

điểm và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo tại 

Hội nghị, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
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1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận 

động; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Yêu cầu các ngành, các 

địa phương có hình thức tổng kết, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công 

tác tuyên truyền; đồng thời xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy 

phong trào xây dựng NTM phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết 

thực hơn. Cần có quy định cụ thể để động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập 

thể, cá nhân thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền trong 

xây dựng nông thôn mới. Kiện toàn bộ máy giúp việc các cấp để hoạt động 

chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả, trong đó chú trọng số lượng cán bộ 

chuyên trách theo quy định tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 

của UBND tỉnh.  

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng 

nhanh sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ 

gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nghị 

quyết 05/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định 

hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện tốt mô hình quản lý, bảo vệ rừng theo 
Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển 

khai Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy 

định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019-2020; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông thôn, đưa các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về nông thôn để 

tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động nông thôn. 

3. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển 

biến rõ nét theo từng nhóm xã (chú ý xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM 

năm 2019 và 2020, nhóm xã dưới 8 tiêu chí, xã đã đạt chuẩn cần duy trì nâng 

chuẩn, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu...). Chủ động soát xét, xây dựng 

Khung kế hoạch cụ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực thực 

hiện bảo đảm khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu và bền vững. Quan tâm huy 

động nguồn lực hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em xa quê có 

điều kiện kinh tế để góp phần xây dựng quê hương. Thực hiện tốt công tác thẩm 

định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, tránh hình thức, thành tích, không để nợ 

tiêu chí, không công nhận đối với những xã có nợ đọng trái quy định.  

4. Đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần phát triển 

kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh; quan 

tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội. Xây 

dựng NTM luôn phải gắn với phát triển đô thị văn minh cả về không gian kinh 

tế, sản xuất, thị trường, văn hóa, kết nối du lịch, dịch vụ, thương mại, bảo đảm 

đồng bộ và kết nối nông thôn với đô thị. Đối với các địa phương miền núi cao, 

ngoài việc thực hiện tiêu chí xã NTM thì tổ chức tuyên truyền cho người dân 

hiểu và thực hiện tiêu chí thôn NTM đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết 
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định số 3899/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 để tích lũy dần tiêu chí và phấn đấu 

đạt chuẩn NTM sau năm 2020. 

5. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 

02/7/2018; đối với xã có khả năng đạt chuẩn theo tiêu chí “Xã NTM nâng cao” và 

“Xã NTM kiểu mẫu” thì đăng ký với UBND tỉnh để tổ chức thực hiện; UBND 

tỉnh sẽ chọn một vài xã đã đạt chuẩn NTM, có điều kiện thuận lợi, để chỉ đạo thực 

hiện, thực sự là kiểu mẫu; những xã đã đạt chuẩn NTM còn lại, nếu không đủ 

điều kiện thực hiện xã NTM kiểu mẫu thì chỉ tập trung thực hiện tiêu chí xã NTM 

nâng cao, làm tiền đề để phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu sau năm 2020. 

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, nếu có biểu hiện lơ là, ỷ lại, 

để “rớt” tiêu chí, thì kiên quyết thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, 

đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan. 

6. Chỉ đạo giải ngân có hiệu quả nguồn vốn năm 2019 đã được giao, trong 

đó chú trọng chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp; đẩy 

nhanh thủ tục thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phê duyệt chủ 

trương đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2019, để các xã/chủ đầu tư có 

điều kiện lập các thủ tục tiếp theo theo quy định, phấn đấu công trình mới khởi 

công trước tháng 4/2019; những địa phương chậm triển khai sẽ xem xét, điều 

chuyển vốn cho những địa phương khác làm tốt hơn; kiểm soát tốt nợ xây dựng 

cơ bản trong xây dựng NTM; đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành. Yêu cầu 

các địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2018 đã được UBND 

tỉnh hỗ trợ để trả nợ khối lượng cấp xã trong Chương trình NTM (ưu tiên trả nợ 

cho xã đã đạt chuẩn NTM và xã trong lộ trình đạt chuẩn NTM 2019-2020), phải 

phấn đấu trả nợ xong trước quý II/2019, sau khi trả xong nợ cấp xã thì phần 

còn lại mới được đầu tư công trình mới (ưu tiên đầu tư công trình mới thuộc 

Chương trình NTM để phục vụ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, tiêu chí xã NTM 

nâng cao, kiểu mẫu); giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh giám sát kỹ nội dung 

này để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và có hướng xử lý đối với các 

huyện không dùng nguồn này để xử lý dứt điểm nợ cấp xã. 

7. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi cơ chế đầu tư đặc thù cho 

phù hợp với Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch duy trì huyện NTM Phú Ninh và xây dựng 

huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020 và hướng dẫn, hỗ trợ 

lồng ghép nguồn lực để huyện Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào 

năm 2022.  

8. Yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, cố gắng phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu Chương trình NTM trước tháng 6/2020 để bổ sung những kết 

quả đạt được và giải pháp thời gian đến vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM sau 

năm 2020. Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để thực hiện. 

9. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh 

ủy viên phụ trách các địa phương có chương trình kiểm tra cụ thể về công tác 
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lãnh, chỉ đạo xây dựng NTM đối với cấp ủy cấp huyện, xã để đánh giá việc thực 

hiện Chương trình NTM, qua đó báo cáo đề xuất Tỉnh ủy xem xét trách nhiệm 

đối với Huyện ủy, UBND cấp huyện không thực hiện đạt mục tiêu hằng năm và 

5 năm như đã cam kết với Tỉnh. 

10. Xử lý các vướng mắc, kiến nghị 

- Về bổ sung nguồn lực cho Chương trình NTM: Giao Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bổ 

sung kinh phí cho Chương trình NTM (ngoài kế hoạch trung hạn 2018-2020 tại 

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh) từ nguồn 

vượt thu năm 2018. Trong đó, ưu tiên bổ sung cho xã đạt dưới 8 tiêu chí, xã 

phấn đấu đạt chuẩn NTM 2019-2020, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM 

nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; hỗ trợ kinh phí sự nghiệp xây dựng thêm các khu 

dân cư NTM kiểu mẫu để đạt chuẩn tiêu chí số 11 đối với các xã đăng ký xây 

dựng xã NTM nâng cao tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 

của UBND tỉnh và thực hiện tiêu chí NTM cấp thôn ở các xã miền núi cao, xã 

bãi ngang ven biển và hải đảo.  

- Thống nhất chủ trương chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 đối với 

các nguồn vốn thuộc Chương trình NTM, nguồn xây dựng khu dân cư NTM 

kiểu mẫu (bao gồm kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương và nguồn ngân 

sách tỉnh). Giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện và tham mưu UBND 

tỉnh theo quy định. 

- Các kiến nghị khác: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp và 

phối hợp với các Sở, ngành liên quan trả lời cho các địa phương; đối với các nội 

dung vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

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

xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự Hội nghị; 

- Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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