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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 09 tháng 5 năm 2019

V/v điều chỉnh lộ trình và bổ
sung xã phấn đấu đạt chuẩn
nông thôn mới đến năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố: Hội An, Thăng
Bình, Núi Thành, Phước Sơn.

Sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) tại Tờ trình số
21/TTr-VPĐPNTM ngày 17/4/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
595/SKHĐT-KTN ngày 04/5/2019 về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh lộ
trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020; để phù
hợp với tình hình thực tế hiện nay trong thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới, bảo đảm mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 119 xã đạt
chuẩn NTM, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thống nhất bổ sung 02 xã (Tam Anh Bắc - huyện Núi Thành và Phước
Xuân - huyện Phước Sơn) vào danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào
năm 2020 tại Thông báo 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về
danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2018-2020. Đề nghị UBND huyện Núi Thành và UBND huyện Phước
Sơn chỉ đạo 02 xã xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể trình UBND huyện phê
duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo lộ trình đạt chuẩn NTM đã đề ra.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh và các Sở, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, lồng ghép nguồn
lực và hướng dẫn các xã thực hiện theo lộ trình đề ra; đồng thời tham mưu
UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh hỗ trợ bổ sung thêm nguồn lực từ
ngân sách tỉnh (ngoài kế hoạch trung hạn 2018-2020 tại Nghị quyết số
48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh) cho 02 xã để thực hiện
bảo đảm đạt chuẩn NTM theo quy định.
2. Thống nhất điều chỉnh lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM tại Thông báo
305/TB-UBND, cụ thể:
- Điều chỉnh thời gian đạt chuẩn NTM từ năm 2018 sang năm 2019 đối
với 02 xã: Bình Nguyên - huyện Thăng Bình và Tam Quang - huyện Núi Thành;
- Điều chỉnh thời gian đạt chuẩn NTM từ năm 2019 sang năm 2020 đối
với 02 xã: Bình Hải - huyện Thăng Bình và Cẩm Kim - thành phố Hội An;
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- Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ
năm 2019 sang năm 2020 đối với thành phố Hội An.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Hội An, Thăng Bình, Núi
Thành, Phước Sơn và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- Các thành viên BCĐ các chương
trình MTQG tỉnh;
- UBND các xã (do UBND các huyện,
thành phố sao gửi);
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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