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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia  

 xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy triển khai 

thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 

Quảng Nam tại Tờ trình số 25/TTr-BCĐ ngày 15/3/2021 và Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 558/TTr-SNV ngày 19/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt 

là Ban Chỉ đạo tỉnh) gồm các thành viên theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo  

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh 

 - Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo cụ thể hóa các Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 

2021-2025 phù hợp với điều kiện của từng vùng trên địa bàn tỉnh và công tác 

đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM theo đúng quy định. 

 - Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 5 năm, kế hoạch hằng 

năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các cơ 

chế, chính sách và lồng ghép các nguồn lực có liên quan để thực hiện Bộ tiêu chí 

NTM giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, chất lượng và đạt các mục tiêu giai đoạn 

2021-2025 đã đề ra. 
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 - Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính 

sách của Trung ương, tỉnh, ngành có liên quan; chỉ đạo thực hiện cơ chế phối 

hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể nhân dân, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong 

việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình 

OCOP trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng 

trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 

và Bộ máy giúp việc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 cấp huyện, xã. 

- Chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ trong Chương trình NTM, Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 ở 

các địa phương do mình phụ trách đứng điểm. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh và Ban 

Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

2. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (gồm Trưởng Ban, các 

Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Thường trực) 

- Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối, xử lý, giải quyết những vấn đề có liên 

quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện; 

- Điều hành công việc thường xuyên và cấp bách của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 

 1. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban, 

Phó Trưởng ban, các Ủy viên Thường trực sử dụng con dấu của đơn vị mình khi 

ký, đóng dấu các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành được nêu tại Điều 1 có văn bản cử lãnh 

đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết 

định này có hiệu lực, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM 

tỉnh). Ủy quyền Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT) thông báo danh sách các Ông (bà) thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được cử 

đến từ các Sở, Ban, ngành để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và chi các chế độ có 

liên quan (nếu có) theo quy định. 

Trong trường hợp có sự thay đổi lãnh đạo Sở, Ban, ngành tham gia thành 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh thì các Sở, Ban, ngành liên quan có văn bản báo cáo 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để Thông 

báo điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. 

3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh là Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh do UBND 

tỉnh Quyết định thành lập, kiện toàn theo quy định của Trung ương. 
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Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ 

đạo tỉnh và bộ phận giúp việc 

- Kinh phí phục vụ các hoạt động có liên quan của các thành viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh do ngân sách Nhà nước đảm bảo (được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách sự nghiệp hằng năm của các Sở, Ban, ngành có liên quan). 

- Kinh phí phục vụ các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh và bộ phận giúp việc do ngân sách Nhà nước bảo đảm 

(được bố trí qua Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định, phân bổ chi tiết cho 

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh). 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, 

ngành, Hội, đoàn thể; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- Bộ NN&PTNT; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, KTN, TH, KTTH, NC. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

[daky] 
              Lê Trí Thanh 
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