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THÔNG BÁO 

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

 Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trong thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
 

Ngày 13/6/2019, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 

tháng đầu năm 2019 trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới (Chương trình NTM). Cùng tham dự họp có các đồng chí thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, 

Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) và đại diện lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và Tiên Phước. 

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

kết quả triển khai thực hiện Chương trình NTM 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm 

vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất 

và dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình NTM vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam 

bộ (Hội nghị tổng kết 10 năm cấp vùng) tại tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia 

của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận một số 

nội dung sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, những khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất được nêu trong Báo cáo và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị tổng kết 10 năm cấp vùng. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn 

chậm như: Nhiều địa phương chậm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để phân bổ 

vốn kế hoạch năm 2019 cho các xã, nhất là chậm phân bổ vốn để trả nợ công 

trình chuyển tiếp nên tỷ lệ giải ngân đến nay đạt thấp, nhiều huyện đến ngày 

31/5/2019 có tỷ lệ giải ngân 0% như: Nam Giang, Phước Sơn hoặc dưới 1% 

như: Nông Sơn, Đông Giang, ...; nhiều địa phương chưa ưu tiên trả nợ cho cấp 

xã từ nguồn cải cách tiền lương UBND tỉnh đã hỗ trợ trong năm 2018, nên nợ 

xây dựng cơ bản cấp xã còn nhiều; chậm tham mưu ban hành hướng dẫn đơn 

giản thủ tục trong việc khai thác cát, sỏi, đất san lấp nhằm thuận lợi trong thực 

hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP,… Để thực hiện 

đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các 

Sở, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng 

nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
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đã được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giao và thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cơ chế, thủ tục rút gọn đối với việc 

khai thác cát, sỏi, đất san lấp tại các điểm khai thác nhỏ, lẻ có khối lượng dưới 

1.000m3 để tạo điều kiện cho các địa phương có nguồn nguyên liệu tại chỗ phục 

vụ xây dựng các công trình trong Chương trình NTM (kể cả công trình thuộc 

Chương trình giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương) và 

các công trình công ích trên địa bàn. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2019 

để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

2. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án thực hiện xã hội hóa 

việc sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã, thôn để bảo đảm phát huy 

hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

31/7/2019. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể đối với các thôn sau khi được sáp 

nhập dẫn đến qui mô dân số tăng lên cần rà soát xây dựng, nâng cấp các thiết 

chế văn hóa, thể thao bảo đảm quy mô phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, nhất là 

các công trình văn hóa đã đầu tư.  

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát tình hình 

sử dụng nguồn vốn sự nghiệp văn hóa từ ngân sách tỉnh hỗ trợ hằng năm cho các 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, tránh xảy ra tình trạng sử dụng nguồn vốn 

không đúng mục đích, bố trí không đủ kinh phí cho hoạt động của Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao cấp xã theo định mức đã được HĐND tỉnh giao.  

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền, giới thiệu các mô hình thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn hoạt 

động hiệu quả để các địa phương khác học tập, nhân rộng (điển hình như xã 

Tam Phước, huyện Phú Ninh; xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước....). 

3. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam làm 

việc với các địa phương để sớm triển khai nâng cấp hệ thống lưới điện và di dời 

trụ điện, các đường dây viễn thông bảo đảm cảnh quan tại các tuyến đường giao 

thông được nâng cấp, mở rộng trong xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu (theo danh mục ban hành kèm theo Công văn số 4025/UBND-

KTN ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp, di dời 

lưới điện phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới). 

4. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành qui 

định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 

xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra các xã đã đạt 

chuẩn NTM đến năm 2018, tham mưu thu hồi Bằng công nhận nếu xã chuyển 

biến yếu kém, để rớt nhiều tiêu chí theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 

số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018. Có văn bản đề nghị Văn phòng Điều phối 
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nông thôn mới Trung ương hướng dẫn cụ thể việc tổ chức tổng kết đánh giá 10 

năm Chương trình NTM cấp tỉnh, cấp huyện. 

5. Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh cho phù hợp.  

6. Thống nhất chủ trương tạm ứng vốn kế hoạch năm 2020 trong phần 

vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-

HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh trong năm 2019 cho các địa phương có 

tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 đạt tỷ lệ cao đến ngày 30/9/2019 và có 

khả năng hoàn thành giải ngân 100% vốn tạm ứng trong năm 2019 trước ngày 

31/12/2019. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, các xã đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ, 

thủ tục giải ngân nguồn vốn được giao, trong đó tập trung giải ngân trước đối 

với các công trình chuyển tiếp; ngoài ra, chỉ đạo các Phòng, ban hướng dẫn các 

xã thực hiện các nguồn vốn khó triển khai như: Dự án liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị, khu dân cư NTM kiểu mẫu, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), đào tạo nghề cho lao động nông thôn...; kiên quyết xử lý trách nhiệm 

đối với các chủ đầu tư và các cá nhân liên quan nếu chậm triển khai, giải ngân 

không hết vốn kế hoạch năm 2019 đã được giao. 

- Chỉ đạo các xã, chủ đầu tư hoàn thiện các tiêu chí NTM, đẩy nhanh thi 

công các công trình được đầu tư để đưa vào sử dụng hiệu quả, nhằm phục vụ tốt 

việc giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình NTM giai 

đoạn 2015-2018 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan và UBND các xã khẩn trương lập kế 

hoạch thực hiện Chương trình NTM năm 2020, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh trước 

ngày 30/7/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương. 

8. Về Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cấp vùng: 

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cấp vùng tại tỉnh Quảng Nam là 

dịp để quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Nam đến các Bộ, ngành Trung ương 

và các tỉnh bạn; do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương cần 

tập trung phối hợp để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị đạt kết 

quả.  

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp 

ý tại cuộc họp và một số nội dung đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 520/VPĐP-

NV&MT ngày 13/6/2019 của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, hoàn 
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chỉnh Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cấp vùng trình 

UBND tỉnh ban hành để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó: 

- Thống nhất địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; bố trí các gian 

hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 

(thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp mới trong nông nghiệp) 

và tài liệu tuyên truyền về NTM của tỉnh ở sân phía trước Trung tâm Hội nghị 

tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện nội dung này. 

 - Thống nhất mức quà tặng cho các đại biểu tham dự Hội nghị là 650 

nghìn đồng/01 xuất quà; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh lập dự toán, gửi Sở Tài 

chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chuẩn bị địa điểm, các điều kiện tổ chức Hội 

nghị và bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp 

tiêu biểu của địa phương phục vụ Hội nghị; chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan xây dựng Kế hoạch đón tiếp Đoàn A về tham dự Hội nghị đảm bảo chu 

đáo, trang trọng. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan báo, đài tổ 

chức truyền thông, thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 

10 năm cấp vùng. 

- Giao UBND huyện, thị xã, thành phố: Tiên Phước, Điện Bàn, Hội An 

phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết dẫn 

đoàn đi tham quan các mô hình tại địa phương; khẩn trương chỉ đạo dọn dẹp vệ 

sinh môi trường nông thôn trên tuyến đường đi, trang trí các pano tại khu vực 

tham quan, bố trí người hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ 

chức đón tiếp các Đoàn tham quan được chu đáo.  

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

xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT TU, HĐND, UBMT TQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

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

- Các TV Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Viễn thông Quảng Nam; 

- Công ty Điện lực Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
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