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             Quảng Nam, ngày 24  tháng 6 năm 2020 
 

V/v tập trung thực hiện hoàn 

thành mục tiêu Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 
 

  

 

Kính gửi:  

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

Chương trình MTQG tỉnh; 

- Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH 

MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 40/BC-VPĐPNTM ngày 10/6/2020 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) năm 2020; để 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng Chương trình NTM giai đoạn 

2016-2020 trước tháng 9/2020 theo chủ trương của Tỉnh uỷ Quảng Nam tại 

Công văn số 2840-CV/TU ngày 09/6/2020; UBND tỉnh yêu cầu các thành viên 

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh), các Sở, Ban, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và 

UBND các xã có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã giao trong Chương 

trình NTM năm 2020 (tại Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020, Kế 

hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019,  Công văn số 1563/UBND-KTN 

ngày 23/3/2020 và Công văn số 2541/UBND-KTTH ngày 08/5/2020) và tập 

trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường trách nhiệm trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình NTM, nhất là đối với các 

địa phương được UBND tỉnh phân công phụ trách; tăng cường hỗ trợ, hướng 

dẫn các địa phương hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo thời gian quy 

định. Các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM theo Công văn số 

466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm 

trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các tiêu chí do ngành mình phụ trách; chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiêu chí do ngành mình phụ trách không đạt chuẩn 

ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến việc thực 

hiện theo tiến độ, mục tiêu chung của tỉnh.  

2. Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, 

thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM; tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo các 

cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục 

tiêu của Chương trình NTM năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020; rà soát các 
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mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã được 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao để có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể chỉ 

đạo thực hiện dứt điểm trước tháng 9/2020.  

3. Các Sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 

và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 đã được giao trong Chương trình NTM, 

nhất là kinh phí sự nghiệp phân bổ cho việc thực hiện xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu, thực hiện tiêu chí thôn NTM, dự án phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP, không để thu hồi 

về ngân sách trung ương. Đến ngày 30/9/2020, nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có 

tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương kế hoạch năm 

2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều 

chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu (ưu tiên điều chuyển cho các 

xã trong huyện trước, sau đó mới điều chuyển cho các xã khác ngoài huyện), 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 

26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2020. Đến ngày 30/9/2020, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho 

bạc Nhà nước cấp huyện tạm dừng giải ngân đối với các xã có tỷ lệ giải ngân 

vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 

được giao để phục vụ cho việc điều chuyển vốn. Giao Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, điều chuyển và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các 

xã/chủ đầu tư bị điều chuyển vốn. 

4. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương 

a) Đối với tiêu chí NTM cấp xã 

- Đề nghị các địa phương còn khối lượng công trình xây dựng lớn (Tiên 

Hiệp, Tiên An, Tiên Hà, Đại Hưng, Bình Phục, Bình Đào, Trà Đông, Phước 

Xuân... ) cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, phục vụ đạt chuẩn các 

tiêu chí hạ tầng theo lộ trình đã đề ra, kiên quyết không công nhận đạt chuẩn 

NTM đối với các tiêu chí hạ tầng khối lượng còn dang dỡ hoặc chưa triển khai 

thi công. 

- Đối với xã Bình Hải, huyện Thăng Bình: Thống nhất chủ trương chưa 

xây dựng mới khu thể thao xã Bình Hải và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng 

Trì (do nằm trong quy hoạch xây dựng dự án BRG), đề nghị địa phương giữ 

nguyên hiện trạng, tu sửa để bảo đảm phục vụ sinh hoạt, các trường hợp này sẽ 

được xem xét đạt chuẩn chỉ tiêu 6.1 và 6.3 của tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn 

hóa; sau khi quy hoạch xây dựng dự án BRG được thực hiện, đề nghị UBND 

huyện Thăng Bình chỉ đạo UBND xã Bình Hải có kế hoạch để xây dựng mới khu 

thể thao xã Bình Hải và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Đồng Trì ở địa điểm theo 

quy hoạch (trong vòng 01 năm khi dự án BRG triển khai thực hiện), nhằm phục 

vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân.  

- Đối với xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn sáp nhập từ xã Phú Thọ và xã Quế 

Cường: Thống nhất chủ trương đối với tiêu chí quy hoạch, được lấy hồ sơ quy 
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hoạch của xã Phú Thọ, kết hợp với hồ sơ quy hoạch NTM của xã Quế Cường (xã 

đã đạt chuẩn NTM) để lập hồ sơ minh chứng đạt tiêu chí quy hoạch (tạm thời năm 

2020 chưa điều chỉnh quy hoạch NTM trên diện tích, dân số xã mới). Đề nghị 

UBND huyện Quế Sơn rà soát, điều chỉnh hồ sơ quy hoạch NTM xã Quế Mỹ trên 

diện tích, dân số của xã mới để thẩm định, phê duyệt trong năm 2021. Đối với các 

tiêu chí khác thì xã Quế Mỹ được kế thừa số liệu, hồ sơ minh chứng từ xã Quế 

Cường để lập hồ sơ minh chứng cho xã Quế Mỹ theo quy định, không yêu cầu xã 

phải điều tra, đánh giá, lập hồ sơ minh chứng lại theo diện tích, dân số xã mới 

(riêng phần Báo cáo đánh giá đối với từng tiêu chí thì tích hợp, đánh giá trên diện 

tích, dân số của xã Quế Mỹ). 

b) Đối với thực hiện tiêu chí NTM cấp huyện (Duy Xuyên, Phú Ninh) 

- Giao Sở Xây dựng sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy 

hoạch vùng huyện Phú Ninh. 

- Về tiêu chí giao thông: Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, hỗ trợ UBND 

huyện Duy Xuyên trong việc đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐH còn lại để 

đạt tiêu chí giao thông theo quy định; trường hợp vướng mắc, báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh. 

 - Đối với tiêu chí thủy lợi: Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi Quảng Nam hỗ trợ cung cấp hồ sơ minh chứng các công trình thủy lợi liên 

xã, liên huyện do Công ty quản lý trên địa bàn huyện Phú Ninh và huyện Duy 

Xuyên để lập hồ sơ minh chứng đạt tiêu chí thuỷ lợi. Sở Nông nghiệp và PTNT 

theo dõi, hướng dẫn các huyện lập hồ sơ minh chứng theo quy định. 

- Đối với tiêu chí điện: Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ đạo các 

Chi nhánh Điện lực trực thuộc có liên quan để xác nhận và cung cấp số liệu tình 

hình đầu tư hệ thống điện trên địa bàn 02 huyện: Phú Ninh và Duy Xuyên trong 

thời gian vừa qua để bổ sung vào hồ sơ minh chứng đạt tiêu chí điện theo quy 

định. 

- Đối với chỉ tiêu 5.2 về văn hóa của tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo 

dục: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có kế hoạch thẩm định, trình UBND 

tỉnh công nhận Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Ninh và huyện Duy 

Xuyên đạt chuẩn để huyện Phú Ninh và huyện Duy Xuyên có cơ sở lập hồ sơ 

minh chứng theo quy định. 

- Đối với chỉ tiêu 5.3 về giáo dục của tiêu chí số 5 y tế - văn hóa – giáo 

dục: Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch thẩm định, trình UBND tỉnh 

công nhận Trường THPT Nguyễn Dục (Phú Ninh) và Trường THPT Sào Nam 

(Duy Xuyên) đạt chuẩn quốc gia để huyện Phú Ninh và huyện Duy Xuyên có cơ 

sở lập hồ sơ minh chứng theo quy định. 

- Đối với tiêu chí môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 

kiểm tra, có văn bản hướng dẫn các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh lập hồ sơ 

minh chứng theo quy định, nhất là hồ sơ môi trường theo quy định mới tại Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, trong đó chú ý hồ sơ 

môi trường đối với Khu, Cụm Công nghiệp do UBND huyện làm chủ đầu tư và 
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hồ sơ môi trường nghĩa trang nhân dân....; hồ sơ minh chứng tiêu chí này rất 

phức tạp, yêu cầu cao, Trung ương thẩm định rất kỹ, đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các huyện thực hiện, lập hồ sơ minh chứng 

theo quy định. 

Các nhiệm vụ nêu trên phải hoàn thành trước ngày 15/7/2020. 

c) Khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng  

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh hoặc chủ động ban hành 

các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền (trước ngày 15/7/2020) để tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng tại Khoản 6, Mục III Báo cáo số 

40/BC-VPĐPNTM ngày 10/6/2020 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (Báo 

cáo này có gửi cho các Sở) nhằm tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình NTM kế hoạch năm 2020. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực 

hiện; giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ; thường 

xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, kể cả vướng mắc (nếu có) về 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi và chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Huyện/Thị/Thành ủy; 

- Phòng, ban có liên quan và UBND các xã  

(do UBND cấp huyện sao gửi và chỉ đạo); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX, NV, TH, KTN (Tâm). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

Hồ Quang Bửu 

 

 

 

 

 

 


		2020-06-24T16:10:59+0700
	Việt Nam
	Hồ Quang Bửu<hoquangbuu@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-24T16:11:21+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




