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TỈNH QUẢNG NAM  
 

Số:  4238  /UBND-KTN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Nam, ngày  18   tháng  7  năm 2019 
 

V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ 

trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc 

biệt khó khăn khu vực biên giới, 

vùng núi, vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2018-2020  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy 

Xuyên, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, 

Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 40/BC-VPĐPNTM ngày 05/7/2019 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Đề 

án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vục biên giới, vùng núi, 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết 

định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi 

tắt là Đề án thôn khó khăn); để đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thôn khó khăn 

nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 50% số thôn thuộc phạm vi Đề án 

thôn khó khăn đạt chuẩn thôn NTM theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tây Giang, 

Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 

người dân về Chương trình NTM và Đề án thôn khó khăn; trong đó tập trung tuyên 

truyền, vận động để người dân hiểu rõ được “vai trò chủ thể” trong việc thực hiện 

Chương trình.  

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn các nội dung của 

Chương trình NTM và Đề án thôn khó khăn cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và 

Ban Phát triển thôn ở các xã, nhất là các xã trong phạm vi thực hiện Đề án thôn khó 

khăn, phấn đấu 100% thành viên Ban Phát triển thôn và người có uy tín trong cộng 

đồng được bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng. 

- Có văn bản phân công trách nhiệm cho các Phòng, ban phụ trách các chỉ 

tiêu, tiêu chí thôn NTM tại Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của 

UBND tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện. Tăng cường công tác 

hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình 
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NTM và Đề án thôn khó khăn, trong đó chú trọng hướng dẫn, giúp các xã, thôn 

nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM vào năm 2020 để thực hiện đạt 

mục tiêu đã đề ra.  

- Khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát, điều chỉnh bổ 

sung Kế hoạch thực hiện tiêu chí thôn NTM cho phù hợp với tình hình thực tế, 

trong đó cần rà soát, đánh giá kỹ để chọn danh sách các thôn phấn đấu đạt chuẩn 

NTM vào năm 2020 nhằm ưu tiên chỉ đạo đạt mục tiêu đề ra; chú trọng ưu tiên 

lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa 

bàn (như nguồn vốn theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, giao thông nông 

thôn, Đề án hỗ trợ đường ĐH, Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi đất màu, Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền 

kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh,...) để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các thôn 

nằm trong Đề án thôn khó khăn (giao thông, thủy lợi, điện, nhà văn hóa thôn...); 

phấn đấu đến năm 2020, các thôn nằm trong phạm vi Đề án thôn khó khăn đạt 

chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định.  

- Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban 

Quản lý cấp xã, Ban Phát triển thôn, bố trí cán bộ chuyên trách NTM theo đúng 

chỉ đạo của UBND tỉnh và thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động để triển khai hiệu quả Đề án thôn khó khăn trên địa bàn, trong đó cần phát 

huy vai trò của Phó Bí thư Đảng ủy xã do cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường 

ở những xã biên giới. 

- Tham mưu Huyện ủy bổ sung mục tiêu phấn đấu và giải pháp thực hiện 

Đề án thôn khó khăn vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp 

ủy để chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2020; ban hành văn bản chỉ 

đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng thôn đạt chuẩn 

NTM; tham mưu trình HĐND cấp huyện bố trí thêm kinh phí từ ngân sách 

huyện để thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn NTM ngoài kinh phí ngân sách 

trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

- Khẩn trương rà soát các thôn tại các xã miền núi cao, xã bãi ngang ven 

biển và hải đảo còn lại (ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn) để đăng ký mỗi xã 

01 thôn thuận lợi nhất để chỉ đạo điểm, theo chủ trương của Trưởng Ban Chỉ đạo 

tỉnh tại Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019; báo cáo về Ban Chỉ đạo 

tỉnh trước ngày 31/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thống nhất 

phê duyệt danh sách thôn mở rộng, làm cơ sở hỗ trợ nguồn lực thực hiện.  

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, 

hướng dẫn, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án thôn 

khó khăn theo các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 7627/KH-

UBND ngày 28/12/2018, trong đó kế hoạch cần chi tiết đến các xã, thôn thuộc 

phạm vi Đề án thôn khó khăn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban 

Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. 
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3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ lồng ghép đầu tư cho các xã, thôn chưa có 

đường giao thông đến trung tâm xã, trung tâm thôn.  

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ lồng ghép đầu tư cho các xã, thôn chưa có điện 

lưới quốc gia đến trung tâm xã, thôn (kể cả làm việc với Điện lực Quảng Nam 

để sớm hỗ trợ đầu tư hệ thống điện đến các thôn theo lộ trình đã được Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam thống nhất).  

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện Đề án thôn 

khó khăn theo quy định. 

6. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, địa 

phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn này; tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.  

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMT TQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
E:\Dropbox\minh tam b\NTM\Nam 2019\Cong van\07 17 day manh 

viec trien khai thuc hien De an ho tro thon, ban, ap cua cac xa 

ĐBKK.doc 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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