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ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày           tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 10/8/2021, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Trần Anh Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, các khó 
khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất và dự thảo Đề án hỗ trợ thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) giai đoạn 2021-2025. 
Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp 
và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện Chương trình NTM 8 tháng đầu năm 2021, dự thảo 
Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 và triển khai 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, những khó khăn, vướng mắc, 
kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kết luận một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu tích 
cực, chủ động của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trong thực hiện Chương trình 
NTM thời gian qua. Đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao 
động Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để tham mưu thực 
hiện tốt Chương trình trong thời gian đến.

2. Để góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 
Chương trình NTM đã đề ra, UBND tỉnh đề nghị:

a) Các Sở, ngành và địa phương cần đổi mới hơn nữa trong xác định mục 
tiêu, phương pháp, cách làm, cách đánh giá trong xây dựng NTM giai đoạn 
2021-2025. Xây dựng NTM là tổng hòa các nội dung theo Bộ tiêu chí NTM đề 
ra chứ không chỉ “xây công trình”. Nhất quán tư tưởng trong xây dựng NTM là 
“Cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân 
là chủ thể”. Khi xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, 
nông thôn cần phân loại đặc thù vùng nông thôn của tỉnh (nông thôn ở vùng 
Đông, nông thôn vùng Tây có đặc thù gì, xem tính tương đồng như thế nào) để 
từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách cho phù hợp, nhất là Bộ tiêu chí NTM các 
cấp giai đoạn 2021-2025 phải phù hợp với từng vùng, miền. Từng địa phương 
phải xác định thế mạnh xây dựng NTM ở địa phương mình là gì để có giải pháp, 
kế hoạch cho phù hợp, ưu tiên chỉ đạo phát triển các nội dung có thế mạnh của 
địa phương để tạo sự lan toả, đảm bảo tính bền vững và đi vào chiều sâu trong 
xây dựng NTM. Kế hoạch phải rõ việc, tiêu chí giao cho tập thể, cá nhân nào 
đảm nhận, thời gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm chính để từ đó kiểm tra, 
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giám sát, đánh giá và sơ kết, tổng kết sau này. Lấy thu nhập của người dân làm 
thước đo đánh giá hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo duy trì, 
nâng chuẩn ở các xã, thôn, huyện đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020 được 
bền vững, trước khi có kế hoạch thực hiện mục tiêu mới. Kiên quyết thu hồi 
bằng công nhận đối với địa phương không đảm bảo duy trì đạt chuẩn theo quy 
định, thiếu các giải pháp căn cơ trong giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Địa 
phương đã đạt chuẩn NTM nhưng cuối năm đánh giá không duy trì chuẩn theo 
tiêu chí quy định thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền địa phương đó và không xét thi đua trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm. 
Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng Điều 
phối NTM cấp huyện theo dõi, đánh giá để đề xuất xét thi đua.

c) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tập trung tham mưu thực hiện các 
nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, trong đó quan tâm các nội dung: (i) Đề án hỗ 
trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh trình 
Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 và các văn bản triển khai thực hiện; (ii) Kế 
hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết 
trình HĐND tỉnh; (iii) Quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự 
án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn 
tỉnh; (iv) Quy định nội dung hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ, định mức hỗ trợ thực hiện 
Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025; (v) Quy định về cơ chế phân cấp quản 
lý thực hiện các Chương trình NTM cho các ngành, các cấp phù hợp với điều kiện 
của địa phương, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
và cơ chế điều hành các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; (vi) Quy định 
về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh 
để hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 (nhiệm vụ của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang); (vii) Quyết định triển khai các Bộ tiêu chí 
NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 (ở các mức đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); 
(viii) Tổ chức tốt việc thẩm định các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 theo 
mục tiêu đề ra.

d) Tổ chức tốt cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - 
Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, trong đó, các cấp, 
ngành liên quan cần xây dựng 02 phương án thi khi dịch bệnh Covid -19 cơ bản 
được kiểm soát hoặc thi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 
(có thể kéo dài thời hạn nộp hồ sơ thi cấp tỉnh). Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
theo dõi để tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định.

e) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch để hỗ 
trợ, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn 
mới trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa xây dựng NTM đi vào chiều sâu; có 
kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền các mô hình, cách làm hay để các địa 
phương học tập, nhân rộng, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên trong công tác tuyên 
truyền xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025.
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3. Đối với dự thảo Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 

2021-2025 (Đề án)
a) Việc thực hiện mục tiêu tại Đề án phải bám sát chỉ tiêu phấn đấu trong 

giai đoạn 2021-2025 đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025 thông qua và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020. UBND tỉnh thống nhất xây dựng, thực hiện theo mục tiêu đề ra tại 
phương án 01 như báo cáo tại cuộc họp (Đến năm 2025 phấn đấu: Có 42 xã 
NTM (tỷ lệ 80%), 64 xã NTM nâng cao (tỷ lệ 40%), 16 xã NTM kiểu mẫu (tỷ lệ 
10%), 04 huyện NTM (tỷ lệ 50%), 03 huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu (tỷ lệ 30% 
so với tổng số cấp huyện đạt chuẩn NTM) và 240 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu 
mẫu (tỷ lệ 60%)). Đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu 
UBND tỉnh cơ chế huy động nguồn lực thật hiệu quả để đảm bảo thực hiện các 
mục tiêu tại Đề án, trong đó, ngoài ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh bố trí 
cho Chương trình NTM theo kế hoạch trung hạn, chú trọng nguồn vốn tín dụng, 
huy động sự tham gia của người dân, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, người con xa quê, đặc biệt là nguồn lồng ghép từ các 
Chương trình, dự án. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp 
xã ưu tiên dùng ngân sách cấp mình, nguồn theo phân cấp quản lý để lồng ghép, 
đối ứng trong xây dựng NTM theo mục tiêu đã đăng ký. Trong trường hợp thời 
gian đến nguồn thu ngân sách tỉnh hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì 
UBND tỉnh sẽ xem xét báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh 
lộ trình đạt chuẩn ở các địa phương cho phù hợp với khả năng bố trí vốn ngân 
sách hoặc giảm mục tiêu (Phương án 2 - Phương án dự phòng).

b) Thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính: (i) Báo cáo UBND tỉnh 
phương án huy động nguồn vay vốn ODA (dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng), vay 
chính quyền địa phương qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương để tăng nguồn lực cho xây dựng NTM nhằm thực 
hiện mục tiêu Đề án trong giai đoạn 2021-2025. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo cụ thể để UBND 
tỉnh xem xét, quyết định giao cho đơn vị chủ trì tham mưu đàm phán nguồn vốn 
vay, nội dung vay để xây dựng nông thôn mới. (ii) Đề nghị UBND huyện Tiên 
Phước làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để chủ trì cùng với các 
ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án xây dựng huyện Tiên 
Phước thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình cấp Quốc gia hoặc cấp tỉnh nhằm 
tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức 
để thành hình mẫu trong xây dựng NTM của vùng, khu vực, là nơi để địa 
phương khác đến học tập, nhân rộng.

4. Giải quyết các đề xuất, kiến nghị
a) Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực cho Chương trình NTM: 

UBND tỉnh ghi nhận và thời gian tới sẽ quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các 
Sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện và lồng ghép nguồn lực để đạt 
mục tiêu đề ra. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên cân đối 
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nguồn lực từ ngân sách tỉnh để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quan 
tâm cho Chương trình NTM theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo 
số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021.

b) Về cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chính sách thôi hưởng khác cho 
người dân ở các xã đặc biệt khó khăn khu vực III, khu vực II tại Quyết định số 
861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi đạt chuẩn xã NTM 
từ 3-5 năm kể từ ngày có quyết định đạt chuẩn để các xã có điều kiện duy trì, 
nâng chuẩn và người dân đồng thuận khi xây dựng NTM: Thống nhất chủ 
trương báo cáo HĐND tỉnh có chế hỗ trợ. Giao Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính rà soát, báo cáo 
UBND tỉnh đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, tính toán 
nhu cầu sơ bộ kinh phí hỗ trợ từ 3-5 năm để UBND tỉnh xem xét, quyết định báo 
cáo HĐND tỉnh đưa vào chương trình kỳ họp HĐND tỉnh cho phù hợp với lộ 
trình đạt chuẩn NTM của các xã này. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2021.

c) Về các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 
2021-2025 nhưng chưa đưa vào mục tiêu, lộ trình trong Đề án (các địa phương 
đăng ký bổ sung): Ghi nhận sự quyết tâm của các huyện, xã, thôn này; trước 
mắt, đề nghị UBND cấp huyện, xã sử dụng ngân sách cấp mình và nguồn lồng 
ghép để thực hiện dần các tiêu chí NTM, ưu tiên thực hiện trước các tiêu chí 
“mềm” chưa cần nhiều nguồn lực (như văn hóa, giáo dục, an ninh trật tự, hệ 
thống chính trị,...) khi xuất hiện nguồn thì UBND tỉnh sẽ xem xét theo lộ trình 
ưu tiên để bổ sung vào danh sách địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM trong 
giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ.

d) Về mục tiêu phấn đấu thêm 88 thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-
2025 ở các huyện miền núi nhằm thực hiện mục tiêu (Phấn đấu có trên 80% 
thôn triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; trong đó, có ít nhất 50% số thôn 
được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu) tại Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 
20/7/2021 của Tỉnh ủy (ngoài các thôn đã dự kiến đưa vào Đề án): Giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các 
địa phương tham mưu UBND tỉnh trong nội dung chỉ đạo và cơ chế hỗ trợ 
nguồn thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của 
Tỉnh ủy, để báo cáo HĐND tỉnh nhằm đạt mục tiêu thôn NTM kiểu mẫu đã đề 
ra.

e) Về hỗ trợ bổ sung nguồn lực cho 03 xã: Tiên Ngọc, Tiên Lãnh, Tiên 
Lập của huyện Tiên Phước từ nguồn dự phòng kế hoạch năm 2021 để thực hiện 
chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 186-TB/TU ngày 
16/6/2021: Thống nhất chủ trương hỗ trợ, giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
phối hợp với UBND huyện Tiên Phước báo cáo đánh giá, giải trình cụ thể nhu 
cầu đạt chuẩn của các xã, vốn đã bố trí để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

f) Về tổ chức, bộ máy của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:
Thống nhất chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy của Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh để đảm bảo đủ người theo chỉ tiêu biên chế được giao và bổ 
nhiệm lãnh đạo phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ (trong khi chờ Trung ương ban 
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hành Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc giai đoạn 2021-2025 và UBND tỉnh phê 
duyệt lại Đề án vị trí việc làm khi có quy định của Trung ương) nhằm ổn định tổ 
chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình NTM giai đoạn 
2021-2025. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 
được giao. 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho 03 hợp đồng 
lao động thi tuyển viên chức khi có kế hoạch thi tuyển của UBND tỉnh.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; đề 
nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các 
thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\Thong bao\08 16 thong bao tai buoi làm viec voi 
Van phong Dieu phoi ntm.doc

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Lê Ngọc Quảng
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