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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 155  /BCĐ-KTN 
 

V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, 

điều hành năm 2020 và đăng ký 

Chương trình công tác năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 

tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới 

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh. 

Để có cơ sở đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương 

trình công tác năm 2020, xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) về thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, 

ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM), cụ thể như sau: 

1. Báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của từng 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong thực hiện Chương trình NTM: 

a) Đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp được giao chỉ đạo tại Chương trình công tác năm 2020 được ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/QĐ-BCĐNTM ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

tỉnh. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của Sở, Ban, ngành; những kết quả nổi bật đã 

đạt được; những nhiệm vụ còn tồn tại, vướng mắc chưa thực hiện được, nguyên 

nhân (chủ quan, khách quan) và giải pháp để thực hiện dứt điểm những nhiệm vụ 

này trong thời gian đến. Trường hợp UBND tỉnh có thống nhất chủ trương không 

thực hiện (hoặc cho chuyển thời gian) thì nêu rõ văn bản thống nhất chủ trương. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết 

luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh có liên quan đến Chương 

trình NTM thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành năm 2020 (Kế 

hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020; Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020; Công văn số 

3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020; Thông báo số 345/TB-UBND ngày 

09/9/2020,...). Nêu rõ những kết quả đạt được, những nội dung chưa thực hiện 

được, nguyên nhân và đề xuất giải pháp, thời gian khắc phục. 
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c) Đánh giá việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM ở 

các địa phương được phân công phụ trách theo Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 

19/9/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, trong đó cần nêu rõ số lần đi thực tế tại 

địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, những nội dung 

đã lồng ghép thuộc đơn vị quản lý để hỗ trợ, giúp các địa phương phụ trách trong 

năm 2020 (trong đó chú ý kết quả đạt được đến nay; những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn của địa phương mình phụ trách). 

2. Xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực 

hiện Chương trình NTM 

a) Nghiên cứu, đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

mà Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện 

trong năm 2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ liên quan đến Chương trình NTM. 

Trong đó, cần lưu ý đề xuất các giải pháp để xử lý các khó khăn, vướng mắc đối 

với địa phương mình phụ trách. 

b) Đề xuất các Đề án, Dự án, Kế hoạch, Quyết định,… dự kiến trình UBND 

tỉnh ban hành hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành trong năm 2021 để góp phần 

thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình NTM năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ban, ngành trong Chương 

trình NTM.  

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương 

triển khai thực hiện; nội dung báo cáo cần ngắn gọn, theo đúng yêu cầu, chú trọng 

đánh giá các nhiệm vụ UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo và gửi về 

Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, theo địa chỉ: Số 119 Hùng 

Vương, TP. Tam Kỳ) trước ngày 20/11/2020, đồng thời gửi file văn bản theo địa 

chỉ Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com. 

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

tỉnh tổng hợp và xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh 

trình Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 

2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TH, KTTH, KTN. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Quang Bửu 
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