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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  366  /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày   20  tháng 01 năm 2020 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 13/TTr-

SNN&PTNT ngày 14/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) trên địa 

bàn tỉnh, với các nội dung chính sau: 

1. Chủ trương, biện pháp xây dựng NTM và cơ chế đặc thù hỗ trợ miền 

núi cao xây dựng NTM 

 Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cụ thể hóa chủ 

trương, biện pháp xây dựng NTM để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020, 

trong đó chú ý tham mưu các chủ trương về cơ chế, chính sách và bổ sung 

nguồn lực thực hiện Chương trình NTM năm 2020 và giai đoạn đến, báo cáo 

UBND tỉnh trước tháng 02/2020; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành nghiên 

cứu xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách tỉnh để thực hiện 

Chương trình NTM đối với các huyện miền núi cao (Tây Giang, Đông Giang, 

Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn) phù hợp với quy mô, trình 

độ phát triển kinh tế và thực trạng đời sống xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, 

báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020 để bổ sung nguồn lực thực hiện. 

Trong đó, ưu tiên thực hiện tiêu chí thôn NTM và các tiêu chí trong tiếp cận 

chuẩn nghèo đa chiều (thu nhập; các dịch vụ thiết yếu: y tế, giáo dục, nhà ở, 

nước sạch và vệ sinh, thông tin) để nâng dần mức đạt chuẩn các tiêu chí NTM, 

làm tiền đề để đạt chuẩn NTM sau năm 2020. 

2. Hội nghị Tổng kết 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch, lộ trình giai đoạn 2021-

2025 
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Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh (Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu nội 

dung, thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện 

Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở đã xác định được khả năng 

hoàn thành mục tiêu năm 2020 và 5 năm 2016-2020 (dự kiến trong quý IV/2020); 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch, lộ 

trình, nội dung hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai 

đoạn 2021 - 2025 phù hợp với khả năng, đảm bảo nguồn lực, trên quan điểm hiệu 

quả, thực chất, bền vững tại kỳ họp cuối năm 2020 (thay thế Nghị quyết số 

37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh). Tham mưu Ban Chỉ đạo 

tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020 về thực hiện Chương trình NTM để 

chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp để chỉ đạo 

khuyến khích đa dạng hóa các nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình NTM, 

trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế phát huy vai trò chủ thể của người dân và 

cộng đồng nhằm huy động sự tham gia tự nguyện và tích cực của người dân. 

Hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chủ 

trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, huy động xã hội hoá để xây 

dựng các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu, đời sống tinh thần của 

nhân dân (trình trong tháng 03/2020). 

Các Sở, ngành và UBND các địa phương cần có các giải pháp huy động 

mọi nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ 

bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn, theo hướng đáp ứng yêu cầu, 

nâng cao chất lượng; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

nông thôn gắn với phát triển đô thị ở những xã đã đạt chuẩn NTM, từng bước 

bắt kịp tốc độ phát triển chung của vùng, tạo kết nối đồng bộ, nhất là kết nối liên 

xã, liên huyện. Đầu tư đồng bộ hạ tầng thúc đẩy sản xuất góp phần giảm nghèo 

nhanh và bền vững; xây dựng môi trường, không gian sống sáng - xanh - sạch - 

đẹp gắn với bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa. 

3. Phân bổ, huy động nguồn lực, lồng ghép vốn, xử lý nợ đọng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn 

tập trung, có trọng điểm, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và 

dân sinh. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giao vốn và phê duyệt 

chủ trương đầu tư kế hoạch năm 2020 (trước tháng 02/2020) cho cấp xã và các 

đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm khi thời tiết thuận lợi; 

đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được giao vốn năm 2020 để sớm 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; đồng thời sớm lập hồ sơ, phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành để có cơ sở xử lý nợ khối lượng cấp xã, cấp huyện. Riêng 

các huyện, xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, công trình cơ sở hạ 

tầng cần thi công hoàn thiện trước tháng 6/2020 để phục vụ việc công nhận đạt 

chuẩn theo quy định. 
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Các Sở, ngành và các địa phương lồng ghép các nguồn vốn xây dựng 

NTM, ưu tiên các huyện, xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 từ khâu 

lập kế hoạch, lập dự án và thanh, quyết toán, tổng hợp nguồn vốn theo đúng 

hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 6777/UBND-KTTH ngày 

04/12/2017 về việc hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương 

trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục chỉ đạo huy động 

vốn đầu tư từ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư 

vào địa bàn nông thôn, nhất là các địa phương miền núi; chỉ đạo địa phương tổ 

chức thực hiện việc khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu để xây dựng cơ sở hạ tầng 

trong Chương trình NTM theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-

UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh.  

Yêu cầu UBND cấp huyện, xã bố trí dự nguồn ngân sách cùng cấp ngay 

trong kế hoạch năm 2020 để xử lý nợ trong Chương trình NTM. Phấn đấu xử lý 

dứt điểm nợ cấp huyện, xã trong Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 trong 

tháng 12/2020, không để kéo dài sang giai đoạn 2021-2025. Kiên quyết không 

công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM hoặc thu hồi danh hiệu đã công nhận nếu 

có nợ đọng trái quy định hoặc chưa có dự nguồn để trả nợ. Ưu tiên bố trí vốn 

thanh toán nợ đọng trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. 

4. Nguyên tắc tiêu chí, định mức bố trí vốn và ban hành cơ chế chính sách 

mới 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh nguyên tắc, tiêu chí, định mức bố trí vốn đầu tư phát triển thực 

hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025; nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

hỗ trợ các địa phương xây dựng huyện NTM từ ngân sách tỉnh phù hợp với khả 

năng cân đối của tỉnh, thực tế từng địa phương và cơ chế hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2021-2025. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở 

ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh nguyên tắc tiêu chí, định mức bố trí kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025. Các nội dung 

này báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh chính sách 

tích tụ đất đai, góp vốn liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.  

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ 

ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu 

cơ, nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp cuối năm 2020.  

Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh Đề án Kiên cố hóa hệ thống 

đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

(bao gồm cả hỗ trợ sửa chữa mặt đường, mở rộng nền đường và hỗ trợ các cầu, 

cống bức thiết), trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề trong quý III/2020.  

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Đề án khuyến khích đầu tư xây dựng 

các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp tháng 9 năm 2020.  
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Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp giữa năm 2020 (tháng 7/2020). 

5. Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, thi 

đua, khen thưởng; quy hoạch, chỉ đạo theo từng nhóm xã: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào 

thi đua xây dựng NTM, trong đó, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người 

dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM đi vào chiều sâu, đem lại sự chuyển 

biến tích cực rõ nét hơn tới từng thôn, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của 

mỗi người ở địa bàn nông thôn; phát huy nội lực của cộng đồng dân cư và xã hội 

thực hiện hiệu quả Chương trình NTM; huy động các nguồn lực xã hội trên cơ 

sở tự nguyện, thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân. Thường 

xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh 

nghiệm hay về xây dựng NTM để nhân ra diện rộng. Đẩy mạnh việc tổ chức thi 

"Khu dân cư NTM kiểu mẫu" theo Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 

16/8/2019 và Kế hoạch thi "Vườn đẹp - Tường đẹp - Đường đẹp" ở nông thôn 

theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh nhằm tạo 

được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo 

thành phong trào thi đua sôi nổi ở nông thôn.  

Các địa phương chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng thực trạng, tính bền vững 

các tiêu chí NTM; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành chỉ 

tiêu, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã: 

- Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020: Tập trung giữ 

vững và phát triển các tiêu chí đã đạt, lồng ghép và cân đối nguồn lực từ 

Chương trình NTM và các nguồn vốn khác để thực hiện các tiêu chí chưa đạt 

nhằm phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí NTM trước tháng 6/2020. 

- Đối với xã dưới 8 tiêu chí: Tập trung chỉ đạo thực hiện để thoát khỏi 

nhóm xã dưới 8 tiêu chí trước tháng 6/2020. 

- Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM: Thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, hằng năm cần nâng số thôn đạt chuẩn 

"Khu dân cư NTM kiểu mẫu" để phấn đấu trở thành "xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao" và "xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu". 

- Đối với nhóm xã còn lại: Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét 

trên các lĩnh vực, tiêu chí, phấn đấu tăng ít nhất 01 tiêu chí/năm để đến năm 

2020 đạt tối thiểu 14 tiêu chí, làm cơ sở phấn đấu đạt chuẩn xã NTM sau năm 

2020. Đối với nhóm xã này, nếu xã nào có điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM 

giai đoạn 2021-2025 thì báo cáo UBND cấp huyện có văn bản đăng ký UBND 

tỉnh trước tháng 6/2020 để đưa vào danh sách xã điểm để ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ 

trong giai đoạn 2021-2025. 

Điều chỉnh những bất cập về quy hoạch NTM: Sở Xây dựng tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 để phù hợp với Luật Quy hoạch, quy 
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hoạch vùng cấp huyện và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo 

sự kết nối để nông thôn phát triển hướng tới đô thị và đô thị gắn với nông thôn, 

đặc biệt là quy hoạch sản xuất để mở rộng không gian phát triển vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục hướng dẫn, 

chỉ đạo công tác lập quy hoạch vùng huyện. Sở Xây dựng tổng hợp nhu cầu kinh 

phí rà soát, điều chỉnh quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung trong 

năm 2020 để hỗ trợ các địa phương thực hiện. 

6. Rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách đã ban hành  

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, 

đánh giá các cơ chế chính sách đã ban hành có thời hạn áp dụng đến năm 2020, 

có cùng nội dung đầu tư như Chương trình NTM và đề xuất hướng chỉ đạo, lồng 

ghép nội dung này đối với Chương trình NTM sau năm 2020, báo cáo UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) trước ngày 

31/3/2020 để xem xét, báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh, dồn nguồn lực đầu tư cho 

Chương trình NTM (không ban hành cơ chế mới nếu như có cùng nội dung đầu 

tư với Chương trình NTM, xem như 01 nội dung đầu tư để thực hiện các tiêu chí 

NTM), như: Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm 

và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020; Đề án 

phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở 

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Đề án phát triển hệ thống điểm Bưu 

điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông 

thôn mới đến năm 2020; Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích đầu tư xây 

dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-

2020; cơ chế đầu tư kiên cố hoá kênh mương, thuỷ lợi đất màu và thuỷ lợi nhỏ 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020,...  

Ngoài ra, đề nghị các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh một số cơ chế, chính sách mới (như: Cơ 

chế hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng; 

cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi; cơ chế hỗ trợ cải tạo vườn đẹp, tường đẹp, 

đường đẹp, cơ sở vật chất văn hóa đẹp; hỗ trợ các nội dung môi trường nông 

thôn, nhất là xã hội hóa trong công tác môi trường, nước sạch nông thôn; hỗ trợ 

lãi suất,...) để góp phần thực hiện Chương trình NTM giai đoạn sau năm 2020, 

với phương châm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm 

khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành chủ động xây dựng 

kế hoạch, phương án cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, 

bối cảnh từng giai đoạn; cụ thể hóa một số chỉ tiêu kế hoạch cần phấn đấu năm 

2020  và giai đoạn 2021-2025 thành các nhiệm vụ cụ thể, báo cáo cấp có thẩm 

quyền bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 

2021-2025 để triển khai thực hiện. Các Sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, hỗ 

trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí NTM đến cấp xã, thôn. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đổi mới việc đánh 

giá đạt chuẩn các tiêu chí NTM 
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- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

trong xây dựng NTM theo từng chuyên đề, từng nội dung; tiếp tục phát huy vai 

trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. Đề nghị Thanh 

tra tỉnh và Thanh tra cấp huyện tăng cường công tác thanh tra trong Chương 

trình NTM. 

- Đổi mới phương pháp đánh giá, thẩm tra, thẩm định, xét công nhận đạt 

chuẩn các tiêu chí NTM theo hướng thuận tiện, thực chất, khách quan, minh 

bạch, không để nợ tiêu chí, bảo đảm tính bền vững các tiêu chí NTM; rà soát, 

giảm các thủ tục hành chính khi lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện, xã, thôn 

đạt chuẩn NTM; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc cho cấp xã. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể chủ động phối 

hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp thực hiện nghiêm việc xét, công nhận thôn, 

xã, huyện đạt chuẩn NTM bảo đảm chất lượng; chú trọng triển khai thực hiện 

đúng quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 

NTM ở địa phương. 

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp khi có sự thay 

đổi nhân sự; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình NTM các cấp theo đúng quy định tại Quyết định số 3049/QĐ-

UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh đảm bảo đủ số lượng, chất lượng (trên 

địa bàn cấp huyện có dưới 10 xã, bố trí đủ 02 công chức, viên chức chuyên 

trách; từ 10 xã trở lên, bố trí đủ 04 công chức, viên chức chuyên trách). Hạn chế 

tối đa việc điều chuyển cán bộ chuyên trách NTM sang làm nhiệm vụ khác. Cán 

bộ, công chức, viên chức chuyên trách xây dựng NTM phải giỏi về chuyên môn, 

có tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc được giao; ngoài ra, nghiên cứu 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Đề án hỗ trợ cho cán bộ xây dựng 

NTM các cấp trong giai đoạn 2021-2025 để có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh  

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp để tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung liên quan tại Quyết định này; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; 

tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các nội dung 

thành phần thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; báo cáo kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.  

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 

tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành quản lý; ưu tiên bố trí 

nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án/đề án mà đơn 

vị đang quản lý để hỗ trợ, đầu tư xây dựng ở các xã, thôn, huyện phấn đấu đạt 

chuẩn NTM theo lộ trình hằng năm. 

- Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được giao phụ trách 

các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các địa 
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phương trong thực hiện Chương trình NTM, trong đó, lưu ý kiểm tra cụ thể công 

tác lãnh, chỉ đạo xây dựng NTM của cấp huyện, xã đối với các nhiệm vụ được 

giao theo thời gian quy định. 

2. UBND cấp huyện, xã 

- Căn cứ các nội dung tại Quyết định này và tình hình thực tế tại địa 

phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp; trong đó ưu tiên bố 

trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ các xã (nhất là các thôn, xã phấn đấu 

đạt chuẩn NTM năm 2020 và các xã dưới 8 tiêu chí để đạt mục tiêu giai đoạn 

2016-2020 đã đề ra). Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường hỗ trợ giúp 

đỡ các xã, chú ý hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán các 

nguồn vốn NTM được các cấp ngân sách đầu tư cho cấp xã theo đúng quy định 

hiện hành. 

- Tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương 

trình, dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên hỗ trợ, đối 

ứng cho các xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM theo thời gian, lộ trình đã đề ra. 

- Chỉ đạo các xã, thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành 

theo đúng thời gian quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để 

người dân hưởng ứng, cùng tham gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của cấp xã.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối 

các nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để bổ 

sung cho Chương trình NTM (trình UBND tỉnh trước tháng 02/2020 để xem xét 

báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh): 

- Bổ sung vốn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020 và xã 

thuộc huyện trong lộ trình xây dựng huyện NTM. Hỗ trợ thêm vốn đối với các 

xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 để duy trì các tiêu chí kết cấu hạ 

tầng. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh xem xét bổ sung vốn cho xã đăng ký phấn 

đấu xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn đăng ký thực hiện thêm khu dân 

cư NTM kiểu mẫu và huyện Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022.  

- Bổ sung nguồn lực hỗ trợ các địa phương đầu tư công trình trọng điểm 

về giao thông, thủy lợi, văn hóa,… hoàn thiện các tiêu chí, đảm bảo đủ điều kiện 

công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 và nguồn lực thực hiện Nghị quyết 

số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây 

dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Bổ sung chỉ tiêu kế hoạch và bố trí nguồn lực theo cơ chế quy định tại 

Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 

159/2015/NQ-HĐND ngày 07/5/2015 của HĐND tỉnh hỗ trợ các địa phương 

đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông (trong đó ưu tiên hỗ trợ các địa phương 

thực hiện mục tiêu huyện, xã, thôn NTM theo lộ trình đề ra). 

4. Sở Xây dựng: Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phần chi phí 

có liên quan trong kiểm định, quản lý chất lượng công trình quy định tại Nghị 
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quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh (điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh, trong đó 

cần chú ý bổ sung các chi phí có liên quan theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng).        

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể cấp 

tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện 

tốt các nội dung tại Quyết định này. 

6. Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

 Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả 

thực hiện các nội dung tại Quyết định này; tổng hợp những phát sinh, vướng 

mắc báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, giải quyết. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, 

Hội, đoàn thể cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 

tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã có thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn 

tỉnh căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực BCĐ TW, VPĐP NTM TW; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;  

- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng, ban có liên quan; TV BCĐ cấp huyện và 

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

- CPVP;  

- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, NC, KTN.  
E:\Dropbox\minh tam b\ntm\Nam 2020\01 17 trien khai thuc hien Nghi quyet so 39 cua 

HDND tinh ve mot so nhiem vu, giai phap trong tam thuc hien Chuong trinh NTM.doc 
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