
Phụ lục I 
 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

CỦA TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM 2019 ĐẾN THÁNG 3/2020 

(Kèm theo Báo cáo số:  35  /BC-UBND  ngày 08  /4/2020 của UBND tỉnh) 
 

TT TRÍCH YẾU NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN BẢN 

1 Tỉnh ủy Quảng Nam (01 văn bản) 

1.1 

Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Tỉnh ủy Về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh 

2 Nghị quyết của HĐND tỉnh (06 văn bản) 

2.1 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định 

một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 

2.2 
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Về chuyển nguồn 

và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 

2.3 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định 

số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

2.4 
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 

2.5 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa 

bàn tỉnh 

2.6 

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

3 Quyết định của UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (61 văn bản) 

3.1 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Quy định về 

chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng giai đoạn 2019-2020 

3.2 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

khóa IX, kỳ họp thứ 9 

3.3 
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam" 

3.4 
Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2018 

3.5 

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết 

quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi 

xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam 

3.6 

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ 

kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2019 

3.7 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai 
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thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025 

3.8 
Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.9 
Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.10 
Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.11 
Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.12 
Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.13 
Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Đại Quang, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.14 
Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.15 
Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.16 
Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Bình Triều, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.17 
Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.18 
Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018 

3.19 
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi 

đua của UBND tỉnh 

3.20 

Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Ban 

hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 

tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

3.21 
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

3.22 
Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi 

đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.23 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế 

hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2019 

3.24 
Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

3.25 
Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

3.26 
Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi 

đua của UBND tỉnh 

3.27 
Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng 

xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trong 
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năm 2018 

3.28 

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung 

nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đã được kiện toàn tại 

Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

3.29 

Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh 

phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2018 từ 

nguồn vốn ngân sách tỉnh 

3.30 

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết 

quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi 

xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam 

3.31 

Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc 

Linh, Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

3.32 

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp 

trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh 

3.33 
Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

3.34 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi 

đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.35 
Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

3.36 

Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ 

sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn 

thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình 

MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh 

3.37 
Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế 

hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019 

3.38 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 

3.39 
Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án 

định hướng phát triển du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

3.40 

Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết 

quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi 

xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam 

3.41 

Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ 

kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 

3.42 

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" áp dụng trên địa bàn các xã 

thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

3.43 Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng 
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công trình phúc lợi 

3.44 

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 

3.45 

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế 

hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM năm 2019 (đợt 2) 

3.46 

Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ 

sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2019 

3.47 

Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế 

hoạch vốn từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

3.48 

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy 

định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

3.49 

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quy định 

đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây 

trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

3.50 

Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 

3.51 

Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung 

kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2019 

3.52 
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

3.53 

Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh 

Quảng Nam 

3.54 

Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

3.55 

Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 

3.56 

Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung, 

thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

3.57 
Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Trà Mai là đô thị loại V trực thuộc huyện Nam Trà My 

3.58 
Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Atiêng là đô thị loại V trực thuộc huyện Tây Giang 

3.59 
Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định nội dung hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất 
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với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

3.60 

Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2016-2020 

3.61 

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2019-2020 

4 Thông báo của UBND tỉnh (06 văn bản) 

4.1 

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện đến năm 2020 

4.2 

Thông báo số 168/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Danh sách xã 

phấn đấu đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu" trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

4.3 

Thông báo số 221/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT 

UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu 

năm 2019 trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 

4.4 

Thông báo số 339/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Danh sách các 

thôn phấn đấu "Thôn đạt chuẩn NTM" ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

4.5 

Thông báo số 384/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của 

PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng NTM, di 

dời trụ điện, viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nới có quy hoạch xây 

dựng các khu xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM 

4.6 

Thông báo số 383/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của 

PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo tình 

hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa 

sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 

5 Công văn, Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (15 văn bản) 

5.1 

Công văn số 1201/UBND-KTTH ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh V/v đính chính 

lại số liệu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 

27/02/2019 của UBND tỉnh 

5.2 

Công văn số 1564/UBND-KTTH ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh V/v sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 

5.3 
Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh 

lộ trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 

5.4 

Công văn số 2589/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 

2019 

5.5 

Công văn số 2779/UBND-KTTH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh 

danh sách thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Công văn số 

3201/UBND-KTN ngày15/6/2018 của UBND tỉnh 

5.6 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm 
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thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

5.6 
Công văn số 4047/UBND-KTTH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh V/v tập trung 

xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng NTM 

5.7 

Kế hoạch số 4247/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Phối hợp tổ chức 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

5.8 

Công văn số 4238/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai 

thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên 

giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 

5.9 
Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi 

"Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

5.10 
Công văn số 5177/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh 

lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019 

5.11 

Kế hoạch số 123/KH-HĐV ngày 18/9/2019 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung Tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, 

sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung" 

5.12 

Công văn số 6130/UBND-KTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v giao 

nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, 

sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung" 

5.13 
Kế hoạch số 6283/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Tổ chức đánh 

giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2019 

5.14 

Công văn số 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh V/v giao 

nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng 

cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

5.15 

Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng 

cường lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 

trên địa bàn tỉnh 

6 
Các văn bản liên quan khác (UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh) (16 văn bản) 

6.1 

Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v 

hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công 

nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận 

6.2 

Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v 

rà soát các xã để đăng ký xây dựng "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu" năm 2019 và năm 2020 

6.3 

Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận 

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

tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2019 

6.4 
Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kế hoạch 

công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 
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nông thôn mới tỉnh Quảng Nam 

6.5 
Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 14/02/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết 

quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 

6.6 

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 18/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn tiêu chí 

thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp 

có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt 

chuẩn NTM 

6.7 

Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 24/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận 

của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại 

Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019 

6.8 
Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tổ chức Đoàn 

tham quan, học tập kinh nghiệm trong xây dựng NTM 

6.9 

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình 

hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 

6.10 
Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 24/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tổ chức Đoàn 

tham quan học tập kinh nghiệm trong xây dựng NTM 

6.11 

Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công 

tác quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây 

dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 

6.12 

Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tập 

trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt 

chuẩn NTM năm 2019 

6.13 

Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt 

chuẩn NTM năm 2019 

6.14 

Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn quy 

định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 

6.15 

Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 

6.16 
Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 02/12/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các 

chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 

NĂM 2020 

1 Quyết định của UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (25 văn bản) 

1.1 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản 

phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

1.2 

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Phân bổ kế hoạch 

vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 

năm 2020 (đợt 1) 

1.3 

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 
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trên địa bàn tỉnh 

1.4 
Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.5 
Quyết định số 279QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.6 
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Châu, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.7 
Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.8 
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.9 
Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.10 
Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.11 

Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

1.12 

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ 

kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM năm 2020 

1.13 

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 

1.14 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi 

thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam 

1.15 
Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận 

xã Quế Cường, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.16 

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

hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

1.17 

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết 

quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 (Đợt 2) thuộc Đề án "Mỗi 

xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 

1.18 

Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong 

Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 

08/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 

1.19 
Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 

Đại Lãnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.20 
Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 

Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.21 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 
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Tam Quang, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.22 
Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 

Duy Vinh, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.23 
Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 

Tiên Thọ, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019 

1.24 
Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã 

Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 

1.25 

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh V/v công bố tạm 

thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn 

tỉnh 

2 Công văn, Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (04 văn bản) 

2.1 

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Phát động và tổ 

chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

2.2 

Công văn số 995/UBND-KTN ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung chưa đảm bảo yêu cầu đối với 

các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 

2.3 

Công văn số 1456/UBND-KTN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh V/v thống nhất 

lùi thời gian tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

năm 2019 

2.4 

Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trongg Chương trình 

MTQG xây dựng NTM năm 2020 

*Ghi chú: Các văn bản nêu trên đã được đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử NTM của tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http://nongthonmoi.net 
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