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V/v chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm trong 

Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc ở cơ sở theo như kiến 

nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) và các địa phương tại Hội nghị toàn tỉnh hệ 

thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019, nhằm tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra 

trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM); 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã 

đề ra tại Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh theo Quyết định 

số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình NTM, triển khai nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện đến năm 2020 tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 

13/3/2019 của UBND tỉnh và thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các xã phấn đấu đạt 

chuẩn NTM vào năm 2019 thực hiện các tiêu chí NTM theo đúng quy định và gửi 

hồ sơ đề nghị, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM về tỉnh trước ngày 20/11/2019. 

Lưu ý chỉ xét thi đua trong năm 2019 đối với xã gửi hồ sơ theo đúng thời gian quy 

định. Khuyến khích các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trước lộ trình đề ra. 

2. Khẩn trương chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn năm 

2019 (đối với các địa phương chưa phân bổ), đến ngày 30/5/2019, nếu địa 

phương nào chưa phân bổ vốn Chương trình NTM năm 2019 (bao gồm vốn đầu 

tư phát triển và kinh phí sự nghiệp) cho xã và các đơn vị liên quan hoặc tỷ lệ giải 

ngân 0%, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn năm 2019 cho các địa phương 

khác có nhu cầu; giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với 

địa phương chậm trễ. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp số liệu giải ngân 

đến ngày 30/5/2019 cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để làm cơ sở xem xét 

tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với địa phương chậm trễ. 
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3. Khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong 

xây dựng NTM; chú ý nợ cấp xã, nhất là xã đã đạt chuẩn NTM và các xã nằm 

trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2020; xử lý trách nhiệm người 

đứng đầu nếu để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đề nghị 

UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn sử dụng ngân sách huyện 

để hỗ trợ thanh toán nợ cấp xã (thay cho phần chưa ưu tiên từ nguồn cải cách 

tiền lương năm 2018 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ để thanh toán nợ cho cấp xã). 

4. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các 

địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; tổng hợp những địa 

phương, đơn vị chậm thực hiện những nội dung UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

đã chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 12/2019 để xem xét trách 

nhiệm người đứng đầu khi đánh giá cán bộ, công chức năm 2019 đối với cán bộ 

thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện 

Chương trình NTM, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM giai 

đoạn 2016-2020 trước tháng 6/2020. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh 

về phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi 2018 để chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Tài chính tham mưu phân bổ 100 tỷ 

đồng dự kiến bổ sung cho Chương trình NTM; tham mưu phương án sử dụng 

nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1925/UBND-KTTH ngày 10/4/2019; tạm ứng phần còn lại trong kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2018-2020 (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương) để 

các xã có điều kiện thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 

2016-2020 trước tháng 6/2020 và hạn chế việc phải dồn khối lượng công việc 

quá nhiều vào năm 2020, gây quá tải cho địa phương. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục 

nghiên cứu các quy định để ban hành hướng dẫn đơn giản thủ tục trong việc 

khai thác cát, sỏi, đất san lấp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thuận lợi 

trong thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP đối 

với các công trình thuộc Chương trình MTQG, kể cả công trình thuộc Chương 

trình giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương (hoàn thành 

trong tháng 6/2019). Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương lập 

phương án thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho địa phương 

có đất để xây dựng NTM. 

7. Sở Xây dựng: Có văn bản hướng dẫn công tác rà soát quy hoạch xây 

dựng NTM để các địa phương căn cứ thực hiện; trong đó chú trọng hướng dẫn 

các xã nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai để điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch NTM cho phù hợp; đôn đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai bố 

trí đất nghĩa trang nhân dân cho xã Tam Quang theo quy hoạch. 

8. Sở Công Thương: Phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty 

Viễn thông Quảng Nam đầu tư các vùng lõm điện, nâng cấp hệ thống điện đối 
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với các khu vực đã xuống cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch di dời các trụ 

điện, các đường dây viễn thông cho hợp lý ở các tuyến đường được mở rộng mặt 

đường trong xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhằm tạo 

cảnh quan và bảo đảm an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, tham mưu báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

9. Giải quyết một số kiến nghị của các đơn vị, địa phương 

- Về hỗ trợ thêm kinh phí cho xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu: Đề 

nghị UBND cấp huyện cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cấp huyện để 

hỗ trợ các xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đã đăng ký. Giao 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-VPĐPNTM ngày 17/4/2019. 

- Về đánh giá khu dân cư NTM kiểu mẫu đối với xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM năm 2019 có khu dân cư NTM kiểu mẫu nằm trong lộ trình sắp xếp, tổ 

chức lại thôn: Thống nhất chủ trương chưa đánh giá tiêu chí khu dân cư NTM 

kiểu mẫu trong năm 2019 đối với các thôn có xây dựng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu nằm trong lộ trình sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 

khi lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM (chỉ đánh giá 19 tiêu chí 

NTM), các xã này sẽ đánh giá tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2020 

(các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 có khu dân cư NTM kiễu mẫu 

không nằm trong lộ trình sắp xếp, tổ chức lại thôn thì vẫn đánh giá theo quy 

định). Đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án xây 

dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo diện tích, dân số và tên thôn mới sau sáp 

nhập để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng việc xây dựng khu dân cư NTM 

kiểu mẫu phải thực chất, tránh hình thức. 

- Về xem xét khen thưởng công trình phúc lợi cho xã Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành: Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các 

đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND tỉnh. 

- Về đề nghị cho xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM năm 2019 nhưng nằm trong lộ trình sáp nhập xã được thực hiện sáp nhập xã 

trong năm 2020 sau khi hoàn thành thực hiện việc đạt chuẩn NTM vào năm 2019: 

UBND tỉnh ghi nhận và sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, quyết 

định; trước mắt, đề nghị UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo UBND xã Quế Cường vẫn 

thực hiện theo lộ trình đạt chuẩn NTM đã đề ra. Trong đó, cần xem xét hạn chế 

việc đầu tư các công trình cấp xã, nhà văn hóa thôn, chỉ ưu tiên đầu tư hạ tầng phục 

vụ sản xuất, dân sinh (như giao thông, thủy lợi, trường học, nước sạch...). 

- Về công tác cán bộ: Đề nghị UBND cấp huyện sắp xếp, bố trí biên chế 

cho Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện trong tổng số biên chế được giao để 

đảm bảo số lượng quy định tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 

của UBND tỉnh để tạo điều kiện cho các cán bộ đã hợp đồng lâu năm có điều 

kiện thi tuyển công chức, viên chức theo quy định. Trường hợp khó khăn về 

biên chế thì điều động, biệt phái công chức, viên chức ở các Phòng, ban và 
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Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện về Văn phòng Điều phối NTM cấp 

huyện để thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, đề nghị 

UBND cấp huyện giao thêm nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp 

huyện trong phối hợp thực hiện một số nội dung trong Chương trình NTM như: 

Hỗ trợ thực hiện Dự án liên kết theo chuỗi giá trị, Chương trình OCOP, đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn...; thực tiễn từ những địa phương đã bố trí Trưởng 

phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung 

tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện thì thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành và bố 

trí cán bộ chuyên trách NTM cấp huyện. Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo 

UBND các xã bố trí ổn định cán bộ chuyên trách NTM cấp xã, hạn chế điều 

chuyển sang làm nhiệm vụ khác. 

- Về thành lập hợp tác xã (HTX) trên phạm vi liên xã như đề nghị của 

thành phố Hội An: Do điều kiện đặc thù, thống nhất chủ trương được thành lập 

01 HTX đa ngành nghề để phục vụ cho 04 xã trên địa bàn thành phố, HTX này 

nếu kinh doanh có lãi và thực hiện ít nhất 01 loại dịch vụ thiết yếu, phục vụ 

người dân trên địa bàn các xã thì vẫn được xem xét công nhận đạt chỉ tiêu 13.1 

của tiêu chí 13 tổ chức sản xuất. Đối với các địa phương còn lại, nếu các xã có 

điều kiện tương đồng (diện tích đất sản xuất ít, nằm trong quy hoạch vùng đặc 

thù của cấp huyện, các xã gần kề nhau có lộ trình lên đô thị...) thì báo cáo cụ thể 

(cần nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp) về UBND tỉnh để xem xét 

thống nhất chủ trương thực hiện. 

- Về cấp xi măng cho các thôn đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu 

năm 2018: Ban Thi đua - Khen thưởng khẩn trương lập thủ tục cấp xi măng cho 

các thôn đã được UBND tỉnh khen thưởng tại Quyết định số 777/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2019 theo quy định. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện để đạt mục tiêu năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các TV BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; 

- Ban TĐ-KT tỉnh;  

- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;  

- Công ty: Điện lực QN, Viễn thông QN; 

- UBND các xã (do UBND cấp huyện sao gửi); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (Tâm). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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