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Quáng Nam, ngày Ctháng 02 nám 2021 

KE HOACH 
Cong tác nãm 2021 cüa Van phông Diu phi Chirong trInh 
miic tiêu quôc gia xãy dirng nông thôn mó'i tinh Quãng Nam 

Can cii' Quye't djnh sd 3049/QD-UBND ngày 22/8/2017 cia UBND tinh 
Quy djnh chtc náng, nhiçm vy, quyên hgn, to chi'c b5 may và biên ché cña Van 
phông Diêu phói Chu'o'ng trInh myc tiêu quóc gia xáy dyng nông thón mó'i các 
cap trên dja bàn tinh Quáng Nam và Quyêt djnh so 643/QD- UBND ngày 
09/02/2018 cza UBND tinh Ban hành Quy chê hogt d5ng cia Van phOng Diêu 
phoi NTM Chuv'ng trInh MTQG xây dyng nOng thOn mái tinh, 

Can c Quyé't djnh scf 12/QD-BCD ngày 01/02/202 1 cia Ban Chi dgo các 
Chtw'ng trInh MTQG tinh Quáng Nam ban hành Chu'ang trinh cOng ta'c nám 2021 
cia Ban ChI dgo các Chztong trInh MTQG tinh Quáng Nam ye thyv hin Ciiu'ong 
trinh MTQG xáy dyng nOng thOn mó'i trên dja bàn tinh Quáng Nam, 

Van phông Diu phi NTM tinh xây dirng K hoach cong tác 11am 2021 
trong tham mi.ru thrc hin Chucing trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi 
(Chuv'ng trInh NTM), gôm các ni dung chInh sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU 
Nâng cao chit 1uçmg, hiu qua hott dng cüa VAn phông Diu phi NTM tinh 

trong vic don dôc, hithng dan, triên khai thirc hin các nhim vii duçc LJBND tinh, 
Ban Chi dto tinh, Giám dôc Si Nông nghip và PTNT giao; dông thd phát huy tInh 
chü dng, sang to cüa các thành viên chuyên trách và kiêm nhim cüa VAn phông 
Diêu phôi NTM tinh trong viêc tham muu, triên khai thirc hin thim V11, bão dam 
hoàn thành mvc  tiêu dã dê ra trong Chuang trInh cong tác nAm 2021 cUa Ban Chi 
do các Chuung trInh MTQG tinh Quâng Nam (Ban Chi dgo tinh) và các nhim vi 
duac giao khác có lien quan den Chuang trInh NTM. 

II. M!JC TIEU, NHItM VJ NAM 2021 
1. Nhim viii trçng tam 
Tip t11c tham muu trin khai thrc hin tht Chi thj so 41-CT/TU ngày 

24/7/20 19 cüa Ban ThiRmg vi Tinh üy ye tiêp tic tAng cumg lãnh do cüa Dãng 
trong thrc hin Chucmg trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi trên dja bàn tinh; 
Thông báo sO 466/TB-UBND ngày 24/12/2020 cüa UBND tinh Kêt lun cüa Chü 
tjch UBND tinh Lê TrI Thanh tii Hi nghj Tong kêt 10 nAm (2010-2020) thirc 
hin Chrnmg trInh miic tiêu quOc gia xay dirng nOng thôn mói Va Phong trào thi 
dna "Chung sirc xay drng nOng thôn m9i" trên da bàn tinh Quâng Nam và 
Chuang trInh cong tác nAm 2021 cfia Ban Chi d?o  các Chuong trInh MTQG tinh 
ye thrc hin Chucmg trInh MTQG xây drng nOng thôn mái; chi dao,  thirc hin 
cOng tác dánh giá, thâm tra và to chirc thâm djnh các tiêu chI NTM ti các xà 
phân dâu dt chuân NTM nAm 2021 theo dung quy djnh. Phan dâu nAm 2021 có 
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them 06 xà dat  chun NTM 1  nang tng s xà dat  chun NTM len It nht 122 xã, 
dat t' l 61%. BInh quân chung so tiêu chI NTM dat  chuân cüa toàn tinh tü 16,5 - 
17,5 tiêu chI/xà. Không con xã dui 10 tiêu chi. Tiêp tc chi dao  duy tn và nâng 
cao chat lucmg các tiêu chi cüa các thôn, xâ, huyn dã dat  chuân NTM theo Bô 
lieu chI mâi giai don 202 1-2025. Phân dâu giãi ngân 100% nguôn von du?c  giao 
cho Chuong trInh nàm 2021. 

2. Nhiêm vi Cu the 
a) Quj 1/202]: Tip t1ic tham miru tuyên truyn nâng cao nhn thüc ye xây 

dirng NTM là nhim v11 chinh trj trpng tam, xuyên suot, "có diem khói dáu, khóng 
có diem két thic". Hung dan các dja phung dat  chuân NTM nAm 2020 to chc 
L Cong bô dat  chuân NTM theo dung quy djnh; to chüc lam vic ci the vói các 
dja phuang rà soát them các xâ dê dua vào danh sách xà phân dâu dat  chuân NTM 
giai doan 202 1-2025, dam bào có them 44 xâ dat  chuân NTM. Xây dçmg B tiêu 
chi thôn NTM kiêu mu giai doan  2021-2025 cho that sr phü hqp vâi ti.irng vüng 
(dong bang, mien nzi, trung du) và quy djrth dánh giá xét cOng nhn dê to chirc 
thirc hin. Tham mixu giao vOn, theo dOi, huóng dan quãn l, sà diing các nguôn 
von thirc hin Chuang trInh NTM nàm 2021 theo dung quy djnh. Tham mini Kê 
hoach to chrc các Hi nghj, Hi thâo chuyên dê d dê ra các giài pháp, cách lam 
mi trong xay dmg NTM,giai doan  2021-2025 dugc hiu qua, di vào chiêu sâu. 
To ch(rc Hi nghj toàn the Van phOng Diêu phôi NTM các cap nàm 2021. Xây 
dirng NTM gall vói phát trien lang nghê, du 1ch nông nghip phü hqp vi diêu 
kin cii the cüa t1xng vüng, mien trên dja bàn tinh, theo hithng lông ghép các 
chuang trInh, dx an trên dja bàn nông thôn vth Chuang trInh NTM. Hoàn thin dê 
cuong xây drng D an ho trg xây drng NTM giai doan  2021 — 2025. 

b) Quj 11/202]: T chi'rc kim tra, don dc các dja phuang thrc hin 
Chuang trInh xây dirng NTM theo kê hoach.  Xây dmg Kê hoach truyen thông, 
thông tin tuyen truyên ye Chiscmg trInh NTM trên dja bàn tinh giai doan 2021-
2025 dé to chüc thirc hin theo huthg dOi mi phuong pháp tuyen truyên, nâng 
cao vai trô cüa các to chirc Hi, doàn the, chü tn9ng tuyên truyên dê huy dng các 
nguôn lirc xã hi trên ca s tr nguyen, thông nhât trong nhn thirc và hành dng 
cüa nhân dan, tuyen tnuyên mô hInh hay, cách lam sang tao  tnong xây dirng NTM. 
Xây drng k hoach  d to chirc các cuc thi trong xây dimg NTM giai doan 2021-
2025 nhám phát huy kêt qua dat  duc trong xây dmg NTM 10 nàm qua, trong do 
chü )2  thi gifla các xâ dã dat  chuân NTM, khu dan cu NTM kiéu mu nhäm không 
ng&ng duy trI và nâng cao chat luçmg các tieu chI a các xã dà dat  chuân NTM. 
Xây drng k hoach  và to chirc tp huân bOi duong nâng cao chat luqng chuyen 
mon cho di ngü can b xây drng nOng thOn mói các cap. Xây dirng D an h trV 
xây dmg nông thOn mai giai doan  202 1-2025 và e an C che dc thu thirc hin 
Chucing trInh m%lc tieu quôc giaxây dimg nông thOn rnói dOi vói các huyn mien 
nüi cao giai doan  202 1-2025, gän vói Dê an phát trien KTXH mien nüi và vüng 
dông bào dan tc thiêu so, giai doan 202 1-2030. 

c) Quj 111/202]: Kim tra cong tác quán l, sü diing và don dc giãi ngân 

(') Bao gm 04 x dang k näm 2021 Va 02 xà riäm 2020 khã näng khOng dt chun NTM chuyn sang. 
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cac ngun vein duçc giao, tInh hInh nçi xây dirng Co bàn trong Chuong trInh NTM, 
nht là kim tra cam kêt xir l n khoi 1ung cüa các xã dà dat  chuân NTM; hung 
dn các xã phân dâu dat  chuân NTM nàm 2021 1p ho so cong nhn dat  chuân 
NTM theo quy djnh. Kiêm tra các xâ dã dat  chuânNTM trong vic duy tn, nâng 
chun và xây dçrng xã NTM nâng cao, xâ NTM kiêu mâu. To chirc thi "Khu dan 
cu' NTM kié'u mJu" và thi " Vu'ôn dp - Tu'&ng dp - Dwông dçp" & nông thôn (cac 
cu5c thi nám 2020 chuyén sang). Tham muu UBND tinh Báo cáo Dê an ho trçi xây 
dmg nông thôn mâi giai doan 202 1-2025 cho Tinh üy tai  Hi nghj Tinh üy lan thir 
5 (tháng 9/202 1). Tham milu xây drng các mô hInh NTM ben vng, tiêu biêu cho 
phü hcip vói các vüng, mien dê dang k5' UBND tinh ho tr chi dao  diem, vra nt 
kinh nghim dê nhân rng huâng den xâ NTM kiêu mâu. 

c) Qu IV/2021: Hoàn thiên thu tic tham mixu UBND tinh Báo cáo Dê an h 
trçY xây drng nông thôn mói giai don 2021-2025 và Dê an co ch dac  thu thirc hin 
Chuong trmnh MTQG xay dung nông thôn mâi dôi vâi CáC huyn mien nUi cao giai doan 
2021-2025 tai kS' h9p HDND tinh cuoi nàm 2021. Tham muu UBND tinh triên khai 
B tiêu chI NTM cüa Trung uong giai doan  2021-2025 và b may to chirc h thông 
Van phông Diêu phôi NTM các cap giai doan  202 1-2025 (sau khi Trung u'clng ban 
hành). Tp trung chi dao  kiêm tra, dánh giá và thâm djnh cáe xà dat  chuân nông thôn 
mâi nãm 2021 dê dam bâo muc tiêu dê ra. PhOi hap Sâ Ni vi tham mru Ban hánh 
Kê hoach thrc hin Phong trào "Quâng Nam chung s1c xây dimg NTM giai doan 
2021-2025" dê phát dng to chrc thirc hin (sau khi Thi tu'óng ChInh phü có ké 
hoach phát dng thi dua trong giai dogn 2021-2025,). Xây dirng kê hoach to chcrc 
tong ket Chuang tninh NTM näm 2021 và dê xuât Chuang trinh cong the näm 2022. 

2. Ni dung, tin d thirc hin 
Ni dung, tien d thrc hin, Phông chuyên mOn và các thành viên kiêm 

nhim cüa Van phông Diêu phOi NTM tinh chü tnI, phôi hap và don dOe to chüc 
thuc hiên theo Phu luc I và Phy lyc II dInh kern. 

III. TO CHC THTIC HIIN 
1. Dôi vói thành viên chuyên trách 
- Tnithng các Phông chuyên mOn, cong chüc, viên chuc và thành viên kiêm 

nhirn hành chInh lam vic tai  Van phông Diêu phôi NTM tinh can cr Kê hoach 
nay to chüc, trien khai thirc hin; chü dng tham mini, dê xuât các bin pháp chi 
dao to chuc thrc hin tot các nhim vi nay; thu&ng xuyen rà soát, tham mini Ban 
Chi dao  tinE don doe các cci quan, don vj va dja phuong lien quan trien khai thixc 
hin bão dam ni dung, tien d và chat li.rçmg các cong vic dã d ra. Phông Hành 
chInh — Tong hap chütnI, phôi hap PhOng Kê hoach  — Nghip vi1 tham mini lãnh 
d?o Van phông trInh cap có thâm quyên bô sung kinh phi de thirc hin theo tien d 
dê ra tai  Kê hoach cong tác nay. 

-Tru&ng các Phông chuyen mOn can cu cáe nEim vii tai  Kê hoach nay xây 
dçrng kê hoach tháng, k hoach tuân ci the dê to chuc thrc hin; phân cong ci the 
cho trng can b trong phông thisc hiên các nhiêm vu nêu trên, có báo cáo cii the 
vic phân cOng (ngu'ài chju trách nhim chInh, ngu'ài phói hcip, thai gian hoàn 
thành...), báo cáo ni dung phân cOng cho lanE dao  Van phông theo döi, chi dao, 
lam ca s& dánh giá kêt qua hoàn thành nEim vi nàm 2021. 
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2. Di vói thành viên kiêm nhim 
- Can cü các nhim vii &rçlc phân cong tai  K hoach nay d chü dng theo 

dôi, tham mlxu Thu trtx&ng co quan, don vj và thành viên Ban Chi dao  tinh thrc. 
hin tot các nhim v11 thrcc giao, trong do can chü các môc thyi gian hon 
thành thim v1i trong kê hoch cong tác nay. 

- Thix&ng xuyên giü mi lien h phi hqp vói các thành viên chuyên trácn. 
cüa Van phOng và tham dir day dü các buôi hQp, các DoànlTO cOng tác theo Kê 
hoach cüa Ban Chi dao  tinh và do Van phOng Diêu phôi NTM tinh m&i; chü dng 
bô trI ljch kiêm tra, hir6ng dan các dja phuong thrc hin Chuong trInh NTM 
thiiOc chirc nàng, nhim vi1 duçic giao. 

3. Chánh Van phàng và Phó Chánh Van phông Diu phi NTM tinh cO 
trách nhim theo dOi, kiêm tra, don dôc vic triên khai thirc hin các ni dung nêu 
trên; PhOng Hành chInh - Tong hçip theo dôi, tong hgp tInh hInh, tiên d thc 
hin, báo cáo Lãnh dao  Van phông nhUng phát sinh, khó khän, vuàng mac trong 
to chrc thirc hin dê kjp thii theo dôi chi dao,  tháo gc khó khan, vu&ng mac, bào 
dam hoán thành nhiém vi,i dê ra. 

4. Các PhOng chuyên mOn cUa Van phOng Diu ph& NTM tinh, các thanrL 
viên kiêm nhim Van phông Diêu phôi NTM tinh thung xuyên theo dOi các van 
ban, huâng dan mâi cüa Trung uang, cUa tinh có lien quan den Chuong trInh 
NTM dê tham muu lAnh dao  Van phOng, lãnh dao  S&, Ban, ngành trong cong tác 
tham mini UBND tinh, Ban Chi dao  tinh dé chi dao  huâng dan thirc hin rnic 
tiêu näm 2021 và giai don 202 1-2025 dâ dé ra. 

Cui näm, PhOng Hành chInh — Tng hqp tham mini Chánh Van phôri, 
nhn xét qua trInh tham gia th%rc hin nhim vi cüa thành viên kiêm nhim g1r 

Thu tnthng cac Sâ, Ban, ngành dê lam co s& dánh giá kêt qua thirc hin nhim v 
dixqc giao hang näm, cong tác thi duá khen thu&ng cüa thành viên kiêm nhim 
theo dung quy djnh tai  khoàn 3, Diêu 9 Quyêt djnh sO 643/QD-UBND ngày 
09/02/2018 cua UBND tinh Ban hânh Quy che hoat dng cüa Van phông Diêu 
phOi NTM tinh. 

LAnh do Van phOng, Trithng các Phông chuyên môn, các thành vin 
chuyên trách, kiêmnhim hánh chInh va thành viên kiêm nhirn Van phOng DiCu 
phOi NTM tinh triên khai thirc hin tOt các ni dung trong Kê hoach nay. Thy 
theo trnh hinh va nhiêm vu moi phat srnh, Van phong Diêu phôi NTM4nh së co 
diu chinh, b sung Ké hoch cho phu hçip./. 

Noinhân: 
- VPDP NTM Trung ucmg (báo cáo); 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Giám doe S NN&PTNT- UVYFBCD tinh (báo cáo); 
- Các S, ngành là thành viên BCE) tinh; 
- Các thành viên kiêm nhim VPDPNTM tinh; 
- CPVPDP NTM tinh; 
- Các PhOng chuyén mon VPDP NTM tinh; 
- Van phông DiOu phôi NTM cap huyn (phôi hp); 
- Liru: VT, KHNV, HCTH. 

VAN P}ONG 



hu uc I K HU4(  i-I OÔNGI'M. NAM 2021 CUA VAN PHONG DIEU PHO! NONG THON M TINH 
(THANH VIEN CHUYEN TRACH) 

(Kern iheo Ke 170(7(11 si ('1  'K/I- VPDPNTM ngay /O2/2O21 cua Van phong Dzéu phói NTM tznh) 

TT Ni dung cngii' Phông chü trI Phông phôi 
hop 

San phãm 
Thôi gian 
hoànthành 

1 
Chuang trInh cong tác näm 2021 cüa Ban Chi do tinh v thrc 
hin Chiwng trInh NTM 

K hoach 
Nghip vi 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Quyt djnh cüa Ban 
Chi dao  tinh 

Tháng 
01/202 1 

2 K hoach cong tác näm 2021 cüa Van phOng Diu phi NTM 
tinh 

Hành chInh - 
Tnghcp 

K hotch - 
Nghipvii 

K hoach cUa Van 
phôngDiuph& 

NTM tinh 

Tháng 
01/2021 

Don d&, hoàn thành dirt dim tiêu chI, h sd, thu t11c, d nghj xét, 
cong nhân xã dat chun NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiu 
mu näm 2020 và thm tra huyn NTM Phü Ninh theo B tiêu chi 
mâi tai  Quy& djnh so 558/QD-TTg 

Hành chInh - 
Tng hqp 

K hoich - 
Nghip 

Cong van cüa Van 
phông Diu phôi 

NTM tinh 

Tháng 01- 
02/202 1 

4 
Phudng an, dr toán trin khai các ngun kinh phi sir nghip 
dugc giao cho Van phông Diu ph6i NTM tinh näm 2021 và 
kinh phi d phic viii các ni dung tai Kê hojch cong tác nay 

Hành chInh - 
Tng hqp 

K hoach - 
Nghip vi 

T?r trInh, Phi.rcing 
an, Dij toán chi tiêt 

Näm 2021 

5 
Phi hqp vâi Sâ K hooch va Du tu, Sv Tài chInh tham muu 
UBND tinh phân bô vn, 1ng ghép vn tr các ngun d thirc hin 
Chuong trInh NTM näm 2021 

Kê hoach - 
Nghip vi 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Quyêt djnh cüa 
UBND tinh 

Näm 2021 

6 

Hoàn thin h sa, thu tVc  trInh UBND tinh d nghj BO 
NN&PTNT thm djnh, xét cOng nhn huyn Duy Xuyên dt 
chuAn NTM và thành ph Hi An hoàn thành thim vi xay dmg 
NTM nãm 2020 và chuân bj các diu kiên phiic vii TW thm djnh 

Hành chInh - 
Tng hçip 

K hoch - 
Nghip 

Th trInh cüa UBND 
tinh va các h sd có 
lien quan kern theo 

11/2021 

Hi nghj toàn tinh Van phOng Diu phi NTM các cp nàm 2021 
(to chrc tai  huyn Duy Xuyên) 

Hành chInh - 
Tng hçp 

K hoach - 
Nghip 

Báo cáo cüa UBND 
ti 
dung lien quan 

Tháng 
02/202 1 
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TT Ni dung cong vic Phông chü trI 
Phông phôi 

hQ'p San phãm 
Thô'i gian 
hoànthành 

8 
K hoach dào tao,  tp hun nâng cao trmnh d cho can b xây 
dirng NTM các cp näm 2021 

Hành chmnh - 
Tng hçp 

K hotch - 
Nghip vii 

K hoach cña Ban 
Chi dao  tinh/ Cong 

van cüa VPDP 
NTM tinh 

Nãrn 2021 

9 
Phi hçip vâi các c quan truyên thông thirc hin tot cOng tác 
truyn thông, thông tin tuyên truyn v Chuang trinh NTM theo 
chi dao  cüa Trung 1xng, cña tinh 

Hành chInh - 
Tng hçp 

K hoach - 
Nghip v11 

K hoichICông van 
cüa VPDP NTM 

tinh 
Näm 2021 

10 

Phi hçrp các dan vj lien quan tham mru, theo dOi trin khai thijc 
hiên Dê an cci câu lai ngành nông nghip, D an PTSX cña các 
xä; D an Chu(mg trInh OCOP, D an phát trin du ljch nông 
thôn... 

K hoch - 
Nghip v11 

Hành chInh - 
Tëing hap 

K hochICOng van 
cüa VPDP NTM 

tinh 
NArn 2021 

11 
Bô tiêu chI thôn nông thôn mOi kiu mu trên dja bàn tinh giai 
domn 202 1-2025; quy djnh dánh giá, xét cOng nhn Bô tiêu chI 
nay 

Kê hotch - 
Nghip vit 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Quyet djnh cüa 
UBND tinh 

Qu 1/2021 

12 
Thông báo danh sách xii phn dtu dat  chun NTM giai doan 
202 1-2025 

K hoich - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hap 

Thông báo cüa 
UBND tinh 

Qu 1/2021 

13 

K hoach và t chüc kim tra, don dc kt qua thrc hin Chuong 
trInh NTM tai  các xã phtn dâu dat  chun nông thôn mOi giai doan 
202 1-2025 (bao gm kim tra b sung các xã NTM 202 1-2025 d 
dam bão 44 xii) 

K hoach - 
Nghip vi 

Hành chInh - 
Tng hap 

K hoach cña Ban 
Chi dao  tinhlVàn 
phOng Diu phi 

NTM tinh 

Qu I- 
11/202 1 

14 

K hoch huâng dn các dja phiwng 1tp h sci, thU tiic  trInh thm 
tra, thm djnh cong nhn xii dt chuân NTM, xii NTM nâng cao, 
xii NTM kiêu mâu trong nim 2021 và K hoach phUc tra cic xi 
dii dit chuAn NTM duy trI theo B tiêu chI mói 

Hành chInh - 
Tng hap 

K hoach - 
Nghip vti  

K hoachlCông vim 
cUa Ban Chi dao 
tinh, VPDP NTM 

tInh 

Nim 2021 
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TT Ni dung cong vic Phông chü trI Phông phôi 
hqp San phâm 

Thôi gian 
hoànthành 

15 
Don dc xi:r 1' nçi xây dirng c ban trong xây dirng NTM, tin d 
giãi ngân các nguôn von thuc Chung trInh NTM nãm 2021 

K hoch - 
Nghip v11 

Hành chInh - 
Tng hçrp 

Van ban don doe, 
Báo cáo cüa VPDP 

NTM tinh 
Hang tháng 

16 
Báo cáo nhu cau kê hoach dau tu cong và kinh phi sir nghip n.m 
2022 trong Chrning trInh NTM cho TW, UBND tinh 

K hotch - 
Nghip vi 

Hành chInh - 
Tng hçTp 

Báo cáo cüa VPDP 
NTM tinh 

Qu III- 
IV/202 1 

17 

K hoch kim tra, rà soát, don d& tInh hInh quãn 1 sir d1ing 
von, xir 1' nq dQng xay dirng cc ban, quy& toán d? an hoàn 
thành, cong tác giãi ngân va bô tn vn dôi irng cUa huyn, xa. 
Huàng dan, chi dao  các xà thirc hin cOng tác nghim thu, quyêt 
toán cOng trInh hoàn thành d cO Co sâ thanh toán cac nguOn von 
disçc giao 

K hoch - 
Nghip vi,i 

Hành chInh - 
Tng hcp 

K hoch cüa Ban 
Chi do tinhlVän 
phOng Diu phôi 

NTM tinh 

Qu III- 
IV/202 I 

18 
Chuan b ni dung, diu kin h9p 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng/dôt 
xut cüa UBND tinh, Ban Chi dio tinh và cüa Van phOng Diêu 
phi NTM tinh 

Hành chInh - 
Tng hçTp 

Kê hoach - 
Nghip vii 

Báo cáo và các ni 
dung phiic vii hQp 

Tháng 3, 
tháng 6, tháng 
9, tháng 12, 

dt xut 

19 
Hôi thi "Khu dan Cu' NTM kie2u má'utt  và "Vithn - Tzràng - Du'àng 
dep' a nông thôn (cac cuôc thi nám 2020 chuyn sang) 

Hành chInh - 
Tng hçp 

K hoach - 
Nghip vii 

Các diu kin phiic 
vi Hi thi 

Qu II- 
111/2021 

20 
D an h trq xay drng nông thôn mâi giai dotn 202 1-2025 và Co 
chê dc thu thirc hin Chirong trinh MTQG xây dirng nông thôn 
mâi di vài các huyn min nüi cao giai dotn 202 1-2025 

Kê hoach - 
Nghip vi1 

Hành chinh - 
Tang hçip 

Dë an cüa UBND 
tinh; Nghj quyêt 
cüa HDND tinh 

Qu III- 
IV/202 1 

21 
Phi hop vâi Si Ni v11 tham muu UBND tinh D an kin toàn b) 
may to chirc h thông Van phOng Diu phi NTM các cp giai 
don 202 1-2025 

Hành chInh - 
Tng hop 

Kê hoach - 
Nghip vii 

Dê an cüa UBND 
tinh 

Qu IV/202 1 

22 
K hoach xây dirng thôn NTM kiu mu trên dja bàn tinh giai 
dotn 2021-2025 

K hotch - 
Nghip vi 

Hành chInh - 
Tng hçip 

K hotch cña 
UBND tinh 

Qu II- 
111/202 1 



8 

TT Ni dung cong vic Phông chü trI 
Phong phôi 

hqp 
San phâm 

Thôi gian 
hoàn thãnh 

23 

Ké hoch cüa UBND tinh phát dng và t chirc cuc thi giiia các 
xã dä dt chun nông thôn mdi, thôn nong thôn miii kiêu mu; 
Vu?m — Tung — Drnng dçp, co sâ v.t chat van hóa dçp — hott 
dng hiu qua a nông thôn trên da bàn tinh Quang Nam giai don 
202 1-2025 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Kê hoach - 
Nghip vii 

Ké hoach cña 
UBND tinh 

Qu II- 
111/2021 

24 

K hoch Dào tto, bi thrO'ng nâng cao nAng 1irc can b xây dung 
nông thôn mâi các cp giai doan 2021-2025 và K hoch thông tin 
- tuyên truyn v Chinmg trInh NTM trên dja bàn tinh giai do?n 
2021-2025 

Hành chInh - 
Tng hçTp 

K hoach - 
Nghip vii 

K hoich cüa 
UBND tinh 

Qu II- 
111/2021 

25 
Phi hcip vâi Si Ni V%1 d xut thi dua khen thithng trong Phong 
trào thi dua "Quãng Nam chung src xây dirng nông thôn mâi trên 
dja bàn tinh Quang Nam" giai dotn 202 1-2025 và nàm 2021 

Ké hotch - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Quyêt dnh cüa 
UBND tinh 

Qu IV/202 1 

26 

Quyët djnh trin khai Bô tiêu chI xa NTM, xâ NTM nâng cao, xã 
NTM kiêu mu; huyn NTM, huyn NTM nâng cao ap diing trên 
dja bàn tinh Quâng Nam giai don 2021-2025 (trie2n khai các Bç5 
tiêu chI NTM cia Trung utrng giai dogn 2021-2025); quy djnh 
dánh giá các B tiêu chI nay 

Ké hotch - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hçip 

Quyêt djnh cña 
UBND tinh 

Qu IV/202 1 
(sau khi Trung 

rnng ban 
hành Bô tiêu 

chI) 

27 
D an xây dirng xä NTM kiu mu, huyn NTM kiu rnu giai 
dotn 2021-2025 thành nhtrng ving qué dang sang 

K hotch - 
Nghip viii 

Hành chInh - 
Tng hçp 

D an cüa UBND 
tinh 

Qu IV/202 1 

28 
K hoach Phát trin san xut lien k& theo chui giá trj trong xay 
dirng NTM trén dja bàn tinh giai dotn 2021-2025 

K hotch - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hçip 

K hotch cüa 
UBND tinh 

Qu)2 III- 
IV/202 1 

29 
K hoach trin khai Chwng trInh khoa h9c và cong ngh phiic vii 
xay thjng nông thôn mâi giai don 2021-2025 

K hoach - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hçxp 

K hotch cüa 
UBND tinh 

Qu IV/2021 
(sau khi Trung 

ucmg ban 
hành) 



9 

TT Ni dung cong vic Phông chü tn 
Phông phôi 

hqp 
San phâm 

Thôi gian 
hoãn thành 

30 
K hotch phát triên dii&ng hoa, dithng cay xanh bong mat 
gop phân xay dirng môi trithng nông thôn xanh-sich-dçp giai 
doan 2021-2025 

Ké hoach - 
Nghip vii 

Hành chInh - 
Tng hçp 

Kê hoach cüa 
UBND tinh 

Qu 111- 
IV/202 1 

31 
Chumg trInh cong tác nAm 2022 cüa Ban Chi dio tinh v Chucng 
trInh NTM 

K hotch - 
Nghip viii 

Hành chInh - 
Tong hçp 

Báo cáo cña Ban 
Chi dto tinh 

Qu IV/2021 

32 

Hii nghj trin khai Chumg trInh NTM, B tiêu chI NTM và phát 
dng phong trào thi dua "Quáng Nam chung sue xáy dimg nông 
thôn mâi" giai dotn 202 1-2025 (ke't hop tang kêt thrc hin 
Chwung trInh NTMnàm 2021 và triên khai nhiçm vy 2022) 

Hành chinh - 
Tng hp 

K hoch - 
Nghip v11 

K ho?ch cüa 
UBND tinh 

Qu IV/202 1 

Hi thão v kt qua thirc hin Bô tiêu chI khu dan cu NTM kiu 
mu, thôn NTM giai dotn 20 16-2020 và d xut Bô tiêu chI, 
nhim vi, giãi pháp giai doan 202 1-2025 (dir kin t chic tgi thj 
xã Diçn Bàn) 

K hoach - 
Nghip 

(chü trI 
dung) 

Hành chInh - 
T'ng hçrp 

(chü trI ye dieu 
kin phiic vii 

Hi thão) 

Các ni dung phitc 
vu Hôi thão 

Qu I, 11/2021 

34 
Hi thão v giái pháp xây dirng nôngthon mOi i các huyn mien 
nüi cao giai doan 202 1-2025 (dt kiên td ch&c tgi huycn Phu5c 
Scm) 

K hoach - 
Nghip 

(chütrIvnôi 
dung) 

Hành chinh - 
Tang hçp 

(chü trI v diu 
kin phiic vii 

H,i thâo) 

Các ni dung phiic 
vu Hôi thâo 

Qu 11/202 1 

Hi thão thirc hin dir an phát trin san xutt theo chui giá trj, gtn 
san xut vài tiéu thi san phm giai doan 2018-2020 và d xut 
nhim viii, giãi pháp giai dotn 2021-2025 (dt kiê'n tá ch&c tii 
huyn Thang BInh) 

K hoach - 
Nghip 

(chü tn v nôi 
dung) 

Hành chInh - 
Tng hçp 

(chü trI v diu 
kin phic vi 

Hôi tháo) 

Các ni dung phiic 
vu Hôi tháo 

Qu 11/2021 

36 
Hôi thão xay dung NTM kiu mu d trâ thành nhUng min quê 
dáng song (dy kiên t chic tgi huyn Dal Lóc) 

Hành ehInh - 
Tng hçmp 

Ké hoach - 
Nghip vii 

Các ni dung phiic 
vii Hi thão 

Qu 
11,111/2021 
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Phu hic II KE fl6K€H€4 *G TAC NAM 2021 CUA VAN PHONG DIEU PHO! NONC THON M€fl TINH 
I (THANH VIEN KIEM NHIEM) 

(Kern theo K hctoh so' LJ4 /1(11- VPDPNTM ngay c/O2/2O2 1 cua Van phong Diéu phôi NTM tinh,) 

TT 
- - -" 

Ni dung côngviçc 
Thành viên 
kiên nhiêm 

Thành viên kiêm nhim So', 
ngành phôi hçrp chInh 

San phãm 
ThOz gian 

hoàn thành 

1 
Phân b vn du tir phát trin k hoch nàm 
2021 cho Chirong trinh NTM 

Thành viên 
kiêm nhiêm 

Kê hoch 
vàDutir 

Sâ Tãi chInh, Si Nông nghip 
va PTNT, Van phông Diêu 
phi NTM tinh 

Quyêt djnh 
cüa TIBND tinh 

Näm 2021 

2 
Trin khai cc ch quãn I diu hành, C1 ch dc 
thñ th?c hin các Chuong trInh MTQG giai 
dotn 202 1-2030 

S& Tài chInh, Si Nông nghip 
và PTNT, Van phOng Diêu 
phi NTM tinh, các S& ngành 
lien quan 

Quy& djnh 
cüa UBND tinh 

Tháng 9/202 1 
(sau khi ChInh 
phü ban hành 

Nghj djnh 
huàng dan) 

Xây dirng c ch& chinh sách h trV phát triên 
kinh tê tp the, hçip tác xa giai don 202 1-2025 

Si Tài chInh, Sâ Nông nghip 
và PTNT và các Sr ngành lien 
quan 

Nghj quyêt HDND 
tiiih 

Qu 1/2021 

Phân b kinh phi sir nghip ke hoch näm 2021 
cho Chirmg trInh NTM Thàth 

kiêm nhiêm 
sa Tài chInh 

Sr Ke hoch và Du tir, Sti 
Nong nghip và PTNT, Van 
phOng Diêu phi NTM tinh 

Quyêt ctjnh 
cüa UBNI tinh 

Näm 2021 

5 
Huông dn sir dung kinh phi trong Chrnrng 
trInh NTM giai doan 202 1-2025 phü hqp vài 
quy djnh mài cüa Trung iicing 

S Ké hoch vã Du tu, Van 
phOng Diêu ph6i NTM tinh và 
cac S, ngành lien quan 

Cong van cüa Sâ 
Tài chInhIUBND 

tinh 

Näm 2021 (sau 
khi có hi.râng 
dn cüa TW) 

6 

Ke hoach, 1 trInh huâng dn rà soát dieu chinh 
quy ho?ch xay dijng NTM giai doan 2021- 
2025, dinh huàng den näm 2030 de phñ hp 
vâi Lut Quy hoach va Bô tiêu chI giai don 
2021-2025 

Thành viên 
kiëm nhiêm 
Sâ Xây dirng 

Si Ke hoch và Du tir, Si 
Nong nghiêp vã PTNT, Si 
Tài nguyen và Môi trithng, 
Van phông Diêu phi NTM 
tinh 

Cong van cüa 
nganhlCông van 
cüa UBND tinh 

Näm 2021 



1 1 

TT Ni dung cong ViçC 
Thãnh viên 
kiên nhim 

Thãnh viên kiêm nhim Sö, 
ngành phi h9p chInh 

San phãm Thô'i gian 
hoãn thành 

7 
D an nâng cao hiu qua hot dng thông tin co 
sâ da trên irng ding cong ngh thông tin trên 
da bàn tinh Quãng Nam giai doan 2021-2025 

Thànhviên 
kiêm nhim 
Si Thông tin 
truyn thông 

S Kê hoach và Dâu tu, S 
Tài chInh, Van phOng Diêu 
pMi NTM tinh 

D an cña UBND 
tinh 

Qu 1/2021 

8 
D an Chuiing trInh mi xã mt san phm 
(OCOP) trên dja bàn tinh giai dotn 202 1-2025 

Thành viên 
kiêm nhiêm 

SâNông 
nghip và 

PTNT 

Các Sâ ngành lien quan và 
UBND các dja phuang 

Nghj quyt HDND 
tinh, Quy& djnh 
trin khai cüa 
UBND tinh 

Qu 1/202 1 

K hoach chi dao thuc hiên Chisong trInh 
OCOP trên dja bàn tinh närn 2021 

Các Sâ nganh lien quan và 
UBND các dja phirong 

Quy& djnh 
cüa UBND tinh phê 

duyt Ké hoch 
Qu 1/2021 

10 
K hotch trung han  dào tto ngh nOng nghip 
cho lao dng nông thôn trên dja bàn tinh giai 
doan 202 1-2025 

Các Sâ ngành lien quan và 
UBND các dja phucmg 

Báo cáo/Kê hojch 
cUa UBND tinh 

Tháng 01/2021 

D an phát trin KTV, KTTT trên dja bàn tinh 
giai doan 2021 -2025 

Các S& ngành lien quan và 
UBND các dja phuang 

D an cüa UBND 
tinh 

QÜ 1/202 1 

12 

D an h6 trq, thüc dy cor giâi hóa mt s khâu 
trong san xuât nông nghip và phát trin cong 
nghip ché biên nông san tinh Quãng Nam, giai 
doan 202 1-2025, djnh hung dn näm 2030 

Các Si nganh lien quan và 
UBND các dja phuorng 

D an cüa UBND 
tinh 

Qu IV/2021 

13 

K hoach phãt trin nông nghip htru cc trên 
dia bàn tinh giai doan 202 1-2030 theo Quyt 
djnh s 885/QD-TTg ngày 23/6/2020 cüa Thu 
tuâng chinh phü 

Cãc Si ngành lien quan và 
UBND các dja phirorng 

K hoach 
cüa UBND tinh 

Qu IV/2021 



12 

TT Ni dung cong ViçC 
Thãnh viên 
kiên nhim 

Thành viên kiêm nhim Sr, 
ngành phi hçp chInh 

San phâm 
Thôi gian 

hoàn thành 

14 
Lông ghep vn du tir h thSng dithng huyn 
và di.thng giao thông nông thôn trên dja bàn 
tinh näm 2021 eho Chucng trInh NTM 

Thành viên 
kiêrn nhiêm 

Sâ Giao thông 

Sâ Tài chInh, Sâ K hojch và 
Dâu tiLl và UBND các dja 
phrnmg 

Quyt djnh ella 
UBND tinh 1ng 

ghép vSn 
Qu 1/202 1 

15 
K hoch lien hoan ngh thut qun chllng 
cac xã xây dirng NTM trên dja bàn tinh giai 
dotn 202 1-2025 và K hoach nAm 2021 

Thành Vfl 

kiêm nhim 
Sâ 

Van hOa, 
Th thao và 

Du lich 

Các Sâ, ngành lien quan và 
UBND eáe dja phuung 

K hoach ella 
UBND tinh 

Qu 11/2021 

16 

K hoach t ehirc trin khai thisc hiên cáe ri 
dung cüa "Chirnng trInh phii hçip xay dung d?yi 
sng van hóa, phát trin du 1ch nông thôn, gill 
gin và phát huy các giá trj van hóa trong 
Chiing trInh MTQG xây dijng nông thôn mâi 
giai dotn 2021- 2025" do Bô NNPTNT và Bô 
\TI-ITTDL k kt ngày 20/10/2020 (Chrrng 
trInh phi hçp so 01/CTPH-BNN&PTNT- 
BVHTTDL ngày 20/11/2020) 

Si NN và PTNT, Van phông 
Diu phôi NTM tinh 

K hoach ehi ti& 
trin khai t ehIrc 
th?c hin Ch.wng 
trInh phi hçp giai 
dotn 2021-2025 

dlla 02 Sâ: 
VHTTDL, 
NNPTNT 

Qu 1/2021 

17 

D an phát trin kinh t du ljch nông thôn gn 
vâi xay dirng nông thôn mói giai dotn 2021- 
2030 (tIch hcrp thi D an ho trciphát triên mót 
s diin du ljch c5ng dng tinh Quáng Nam den 
nám 2025 dê dng bó trong thu'c hién, theo chi 
tru'cYng cia B5 NN và PTNT tcii Cong van so 
9166/BNN- VPDP ngày 18/12/2020 và Chutrng 
trInh phi hcrp cia 02 Bó NNPTNT, VHTTDL) 

Các Sâ, ngành lien quan V 

UBND eác dja phiiang 

Các Si, ngành lien quan và 
UBND các dja phuang 

ella 
UBND tinh; Nghj 
quyt ella HDND 

tinh 
Qu IV/202 1 

18 
K hoteh, lô trInh dtu tu, cii ch& ni dung, 
mile h tra và thu tue du tu khi di d?ñ trii din, 
trV vin thông khi m1 dumg trong xây dirng 
nông thôn mâi 

Thành Vin 
kiêm nhim S 
Cong Thi.rcrng 

Van phOng Diu phi NTM 
tinh, các S1 ngành lien quan 
và UBND các dja phuGng 

Quyt djnh ella 
UBND tmnh phé 
duyt K hoich 

Qu 11/2021 



13 

TT Ni dung cong 
Thành viên 
kiên nhim 

Thãnh viên Iiêm nhim S&, 
ngành phôi hqp chInh 

San phm 
Thôi glaD 

hoàn thành 

19 

- 

Quy djnh tiêu chun và hmnh thirc khen ththng 
trong Phong trào thi dua "Chung sc xây drng 
nông thôn m9i" trên dja bàn tinh Quãng Nam 
giai doan 202 1-2025 

Thành viên 
kiêm nhim 
Sr Ni V 

Si Tài chInh, Si K hoch va 
Du Ur, Van phOng Diu phôi 
NTM tinh, các Si, ngành lien 
quan va UBND các dja 
phumig 

Quyêt djnh cüa 
UBND tinh 

Qu IV/2021 
(sau khi Trung 
uYng ban hành 
phong trào thi 

dua) 

20 
ThAm djnh, trInh UBND tinh mô hInh b may 
giUp vic Ban Chi do cãc cp giai dotn 2021- 
2025 d phü hçp vâi yêu cAu, nhim vi mài 

Sâ NN và PTNT, Van phOng 
Diu phi NTM tinh va 
UBND cãc dja phucrng 

Quyt djnh cüa 
UBND tinh 

Qu IV/202 1 

(sau khi có 
huàng dn cüa 
Trung uong) 

21 
Quyt djnh giao chi tiêu giãm nghèo nãm 2021 
và K hoich thrc hin cong tác giãm ngheo bn 
vfrng nàm 2021 trên dja bàn tinh Quang Nam 

Thành viên 
kiêm nhiêm 

s Lao dng — 
Thuang binh 

và Xä hôi 

Các Sâ, ngành lien quan và 
UBND các dja phucmg 

Quyt djnh cüa 
UBND tinh và K 
hoach cüa UBND 

tinh 

Näm 2021 

22 
Nghj quyt giãm nghèo bn vtrng trên dja bàn 
tinh giai don 2021-2025 

Các Sâ, nganh lien quan và 
UBND các dja phuimg 

Nghj quyêt cüa 
HDND tinh 

Qu IV/202 1 

23 

Quy& djnh cüa UBND tinh sra d&, b sung 
mt s diu cüa Quyt djnh s 25/QD-UBND 
ngày 03/01/2019 quy dinh v chInh sách h 
trç ngu?ñ lao dng tinh Quáng Nam di lam 
vic 0 ntrâc ngoài giai doan 2019-2021 và 
Quyt djnh cüa UBND tinh Quâng Nam giao 
chi tiêu ngu?i lao dtng di lam vic nu9c 
ngoài theo hçp ding näm 2021 

Si Tài chInh, Ngân hang 
ChInh sách xâ hôi, các Sâ, 
ngành lien quan và UBND các 
dja phwmg 

Quyt djnh cña 
UBND tinh 

Qu 1/2021 



14 

TT Ni dung cong V1C 
Thành viên 
kiên nhim 

Thành viên kiêm nhim S0, 
ngành ph61 hqp chInh San phâm Thb'i gian 

hoàn thành 

24 
D an Phát trin su nghip y t& dan s giai 
doan 2021- 2025, djnh huàng dn näm 2030. 

Thành viên 
kiêm nhim 

s& Y t 

Các Sâ, ngành lien quan và 
UBND các dja phuang 

D an 
cña UBND tinh 

Qu 1/202 1 

25 

K hoach chi dao  phân lung h9c sinh trung 
hoc c sâ näm 2021 theo Quyt djnh so 

522/QD-TTg ngày 14/5/20 18 cUa Thu trnfrng 
Chinh phU 

Thành viên 
kiêm nhim 
Sâ Giáo due 
V Dào tao 

Các Sâ, ngành lien quan và 
UBND các dja phuong 

K hoach cUa 
UBND tinh Qu 11/202 1 

26 D an c ch H tr0 phát trin giáo diic min 
nüi tinh Quãng Narn giai doan 2021 -2025 

Các S, nganh lien quan và 
UBND các dja phuong mien 
flUl 

Dê an 
cüa UBND tinh, 

Nghj quyt HDND 
tinh 

Närn 2021 

27 D an phân 1oi rae thai sinh hoat tai  ngun trên 
dja bàn tinh giai doan 202 1-2025 

Thành viên 
kiêm nhim 

Sâ Tài nguyen 
và Môi trumg 

Các Sâ, ngành lien quan và 
UBND các dja phuang 

D an cüa UBND 
tinh 

Qu IV/202 1 

28 
K hoach nâng cao chit hrçmg, hiu qua an 
ninh, trt tir trong xây dimg NTM giai doan 
202 1-2025 

Thành viên 
kiêm nhim 
Cong an tinh 

Các S, ngành lien quan và 
UBND các dja phuong 

Kê hoach cüa 
UBND tinh 

Qu IV/2021 

29 
Tham rnuu quy djnh müc thu nhp xi NTM 
nãm 2021 d xét cong nhn dat  chun 

Thành viên 
kiêm nhim 

Cic Thng kê 
tinh 

Van phông Diêu pMi NTM 
tinh 

Van bàn cüa dn vi Qu 1/202 1 

30 
K hoach trin khai các phong trào thi dua 
chung sirc xây dirng nOng thôn mâi nãm 2021 

Thành viên 
tham muii cüa 
cãc Hti, doàn 
th& d có 

lien quan 

Các S, ngành lien quan và 
UBND các dja phuong 

K hoach cüa cãc 
&in vj 

Näm 2021 
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TT Ni dung cong V1çC 
Thãnli viên 
kiên nhim 

Thãnh viên kiêm nhim S&, 
ngãnh phi hqp chInh 

San phm ThÔ1 gian 
hoãn thãnh 

31 
K hoich trin khai Chrning trInh rnc tiêu 
quc gia phát trin kinh té - xä hi min nüi 
giai doin 202 1-2025 

Thành viên 
tham mini cña 
Ban Dan tc 

tinh 

Các Si, ngành lien quan 
UBND các dja phwing min 
niii 

K hoach cüa 
UBND tinh 

Qu 111/202 1 
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