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QUY CHẾ
Hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày    /7/2021 
của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn; chế độ làm việc, quan hệ 

công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Đối tượng áp dụng: 
Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bàn bạc, thảo luận để 

chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Chương trình NTM). Khi còn 
nhiều ý kiến khác nhau và cân bằng tỷ lệ (50/50) thì được bảo lưu ý kiến và ý 
kiến Trưởng Ban Chỉ đạo là quyết định cuối cùng.

2. Từng thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực 
hiện các nội dung, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được 
phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo (gồm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các 
Ủy viên Thường trực) có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều phối, xử lý 
giải quyết những vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có 
trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm 
vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Từng thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách 
nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ 
được phân công.
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Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực 
Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong chỉ đạo, điều hành 
các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; các ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan, 
đơn vị mình để chỉ đạo các nội dung có liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm được 
giao trong Chương trình NTM.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo: Thực hiện 
theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của 
UBND tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo 
- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Quyết định những 
vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, 
ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung, công việc trong 
Chương trình NTM. Chỉ đạo kiểm tra, giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo 
đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, ngành liên quan trong 
việc thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Chủ trì điều hành, kết luận các cuộc họp thường kỳ, đột xuất hoặc để 
giải quyết các nhiệm vụ phát sinh liên quan của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm 
trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phụ trách Chương trình NTM)

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và pháp luật về việc thực 
hiện nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Trưởng Ban xử lý công việc thường 
xuyên của Ban Chỉ đạo. 

- Giúp Trưởng ban trong chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các hoạt 
động của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo xử lý các vướng mắc có liên quan. 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.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hằng năm, 5 
năm của Ban Chỉ đạo. Đôn đốc các Sở, Ban, ngành rà soát, xây dựng và bổ sung 
các cơ chế, chính sách để trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhằm đảm bảo 
các cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung trong xây dựng nông thôn mới.

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=764/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=76&lan=1
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- Chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo khi Trưởng 
Ban Chỉ đạo đi công tác hoặc ủy quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả 
thực hiện Chương trình NTM.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)
- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực trực tiếp điều 

hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện và 
xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo liên quan đến các nhiệm vụ 
được phân công. Ký thay mặt Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
công nhận địa phương đạt chuẩn NTM.

- Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình NTM.

- Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các Sở, Ban 
ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện Chương trình NTM. Chỉ đạo tổng hợp, đề xuất giải pháp giải quyết 
những tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó 
Trưởng Ban Thường trực về kết quả thực hiện Chương trình NTM.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động chung của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, 
Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh là Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 
xây dựng NTM (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trong việc tham mưu tổ chức 
thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường 
trực phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo
1. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh
- Trực tiếp giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều 

hành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình NTM và các nội 
dung liên quan đến Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 
Tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp giải quyết những tồn 
tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình NTM trên 
địa bàn tỉnh theo các kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo; trực tiếp điều hành các 
hoạt động của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh, Ban 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. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác thẩm định Bộ tiêu 
chí thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
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- Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ 
chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; theo dõi và chịu trách nhiệm về số 
liệu, tiến độ thực hiện, nội dung báo cáo định kỳ, đột xuất; chuẩn bị các tài liệu, 
nội dung để Ban Chỉ đạo họp định kỳ, đột xuất.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình. 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. Trực tiếp tham 
mưu xử lý, giải quyết các công việc chuyên môn do Thường trực Ban Chỉ đạo 
yêu cầu có liên quan đến Chương trình; duy trì thông tin với Ban Chỉ đạo Trung 
ương, Văn phòng Điều phối Trung ương.

- Tổng hợp, xây dựng Đề án/Kế hoạch 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 trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban phân 
công.

 2. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng ban; giúp 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực điều hành hoạt động, theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành và địa 
phương có liên quan; xử lý những công việc được Trưởng ban, Phó Trưởng ban 
thường trực ủy quyền. 

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu UBND 
tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực ban hành kế hoạch, chương trình 
công tác hằng năm, 5 năm và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương 
trình.

- Phối hợp tổ chức cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ 
đạo; thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường 
trực.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường 
trực phân công.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý, điều hành thực hiện 

Chương trình; hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn, tổng hợp, báo cáo nguồn 
vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 
thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù; phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, 
phân bổ vốn đầu tư và các nguồn vốn lồng ghép khác để thực hiện Chương trình 
NTM hằng năm; chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ 
chế chính sách liên quan đến Chương trình NTM thuộc nguồn vốn đầu tư.
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- Đề xuất phương án cân đối, lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách 
trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn lực khác để bảo đảm nguồn lực thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình NTM đến năm 2025. Tham mưu UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh mức hỗ trợ vốn 
kế hoạch trung hạn 5 năm cho Chương trình NTM trong kế hoạch trung hạn 
2021-2025 của ngân sách tỉnh.

- Tham mưu xây dựng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 
ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện xã nông thôn mới, 
huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

- Hằng năm, tham mưu phân bổ nguồn vốn từ kế hoạch trung hạn 5 năm 
để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra về nợ đọng xây 
dựng cơ bản để lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường 
trực phân công.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính
- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý, điều hành và tham 

mưu cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn 
tỉnh hằng năm và 5 năm.

- Phối hợp với thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên 
quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cân đối, bố trí vốn trung hạn 5 
năm cho Chương trình NTM để thực hiện mục tiêu Chương trình NTM đã đề ra 
trong kế hoạch trung hạn của tỉnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện cơ chế chính sách liên quan đến Chương trình NTM thuộc nguồn kinh 
phí sự nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân cấp 
nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất để thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi xây dựng Phương án phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các 
cấp năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 
theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định của pháp luật 
hiện hành.

- Chủ trì hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết toán các nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình NTM. Tổng hợp, báo cáo nguồn 
kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh; theo dõi, chỉ 
đạo đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường 
trực phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chỉ đạo
1. Ủy viên được mời tham gia Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Ban 

của Tỉnh ủy (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận), Ủy ban Mặt trận Tổ 
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quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan ở tỉnh
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được 

phân công. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức giám sát 
việc thực hiện Chương trình NTM. Đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo các giải 
pháp theo dõi, giám sát và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nội 
dung của Chương trình NTM.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn và xây dựng NTM. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo tự quản 
của Nhân dân trong xây dựng NTM, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã 
hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để xây dựng NTM theo hướng hiện 
đại, nâng cao đời sống cư dân nông thôn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 
Đồng thời, tổ chức và hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân 
đối với kết quả xây dựng NTM, giúp cho cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức 
năng đánh giá, kiểm chứng kết quả xây dựng NTM ở từng địa phương, cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi 
đua, tuyên truyền xây dựng NTM trong toàn tỉnh như: “Dân vận khéo”, “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, 
“Sạch từ nhà ra ngõ”; “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm 
văn minh”; “Sạch đường, tốt ruộng”; “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; “4 có” đối với xã 
(có sản phẩm đặc trưng - có khu dân cư NTM kiểu mẫu - có tuyến đường hoa - 
có cổng chào ” và “3 có” đối với khu dân cư (có vườn xanh - có nhà sạch - có 
ngõ đẹp); phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến 
đường; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại”; 
“Đường tự quản bảo vệ môi trường”; “HTX điển hình, tiên tiến”, “Việc làng - 
đất vàng cũng hiến”, “Hiến đất - mất một được hai”; “Điểm sáng biên giới”, “Tổ 
tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, “Cánh đồng 
mẫu lớn có sự liên kết 04 nhà”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Thanh niên, Quân đội, Nông 
dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi chung sức xây dựng NTM. Phối 
hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân 
dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM nhằm nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đồng thời tranh thủ vận động sự hỗ 
trợ của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc thực hiện Chương trình 
NTM trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức để chủ động tham 
mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giao nhiệm vụ chủ trì vận động thực hiện 
một số công trình, phần việc cụ thể của từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM giai 
đoạn 2021-2025.
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- Theo dõi, phát hiện đánh giá các mô hình làm tốt, kinh nghiệm hay, cách 
làm có hiệu quả để bồi dưỡng phổ biến, nhân rộng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Phát huy vai trò giám sát, phản biện 
xã hội trong xây dựng NTM.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Chỉ đạo xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; chỉ đạo đánh giá xếp loại Đảng bộ 
xã, huyện hằng năm để làm cơ sở xét công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định, 
trong đó ưu tiên chỉ đạo đánh giá trước ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn 
NTM theo lộ trình hằng năm.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường hơn nữa công tác thông tin 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
Chương trình NTM để người dân biết và tự giác tham gia, chú trọng tuyên 
truyền các cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo 
đưa nhiệm vụ xây dựng NTM hàng tháng vào bản tin nội bộ (trong đó mỗi tháng 
cần xác định chủ đề chính để thông tin, tuyên truyền).

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy: Chỉ đạo thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới để người dân cùng tham 
gia, vào cuộc, trở thành “chủ thể” thật sự khi xây dựng NTM, nhất là ở các thôn 
phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 
Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Nam: Chỉ đạo các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách tín 
dụng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đáp ứng kịp thời nhu cầu 
vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng NTM. Phối 
hợp các Sở, ngành và địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về 
các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần 
thực hiện Chương trình NTM.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ 
đạo đầu tư, chỉnh trang, sắp xếp, di dời để hoàn thiện hệ thống điện trên địa bàn 
thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 
Chú trọng đầu tư ở các địa phương nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM 
giai đoạn 2021-2025 và các địa phương ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn đánh 
giá tiêu chí thu nhập đảm bảo hiệu quả, tính đúng, tính đủ thu nhập ở khu vực 
nông thôn và đề xuất các giải pháp để Ban Chỉ đạo chỉ đạo hiệu quả nâng cao 
thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp với từng vùng, từng xã trên 
địa bàn tỉnh; chú trọng hướng dẫn điều tra đánh giá thu nhập ở miền núi cho phù 
hợp với điều kiện cán bộ và người dân.
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 - Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 
Chỉ đạo thực hiện toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 
giới trong tình hình mới; thực hiện các phong trào thi đua “Điểm sáng biên 
giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới”; tham gia phát triển 
kinh tế ở các xã biên giới để người dân trên địa bàn học hỏi, nhân rộng.

- Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Ban Điều hành Khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh: Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng các Chương trình, mô hình khởi nghiệp, sáng tạo 
trong nông thôn gắn với phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn, OCOP 
góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, chuyển đổi các hình thức tổ chức sản 
xuất trong xây dựng NTM.

2. Các Ủy viên khác 
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được 

phân công. Đề xuất, kiến nghị với Trưởng Ban Chỉ đạo các cơ chế, chính sách 
và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh 
thuộc ngành, lĩnh vực và chức năng, quyền hạn của Sở, ngành quản lý gắn với 
đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại địa phương.

- Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan và phối hợp với các thành viên Ban 
Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo 
phân công. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc địa phương phụ trách đứng điểm hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Sở, ngành mình tham mưu hướng 
dẫn địa phương thực hiện, tổ chức đánh giá công nhận đạt chuẩn NTM; định kỳ 
tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề 
xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị gắn với các tiêu chí NTM, nhất là tại 
các địa phương được phân công phụ trách đứng điểm gửi Ban Chỉ đạo, Trưởng 
Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo.

(Kèm theo Phụ lục phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo)
Điều 9. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn và các tiêu 

chí NTM
1. Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách 

nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giúp các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và các 
xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo 
Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 14/5/2021 của Ban Chỉ đạo (hoặc các Thông 
báo sửa đổi, bổ sung).

2. Chịu trách nhiệm về chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung Chương 
trình NTM ở địa phương được phân công phụ trách đứng điểm. Có kế hoạch 
công tác, bố trí lịch làm việc cụ thể với các địa phương được phân công phụ 
trách đứng điểm ít nhất 3 tháng một lần để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện của địa phương đứng điểm 
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về Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, 
chỉ đạo.

3. Chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ 
được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phân công phụ trách tiêu chí NTM và 
các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành quản lý.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 
1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, bàn bạc, thảo luận và quyết 

định giải quyết công việc theo đa số và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc 
mình phụ trách. 

2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần, trường hợp cần thiết có thể 
họp đột xuất. Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập và chủ trì họp Ban Chỉ đạo, hoặc uỷ 
quyền Phó Trưởng ban thường trực triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ 
đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo chung tại cuộc họp. 
Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị kỹ nội 
dung, số liệu báo cáo thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý và đề xuất các giải 
pháp, đảm bảo các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thiết thực và hiệu quả. Kết luận 
của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực được thể hiện bằng 
Thông báo của UBND tỉnh.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 03 tháng một lần (ngoài Thường 
trực Ban Chỉ đạo, mời thêm một số Sở, ngành có liên quan). Trường hợp cần 
thiết, Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực triệu tập họp bất thường. Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu nội dung, thành phần dự họp.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo (đối với thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Giám 
đốc Sở, ngành) báo cáo, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng NTM được giao cho ngành mình. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách 
nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được triệu tập, nếu 
vắng vì lý do chính đáng phải báo cáo Trưởng ban và phân công người đi dự 
thay (báo cáo qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp báo cáo Trưởng 
ban, các Phó Trưởng ban).

5. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chương trình công tác hằng năm và phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

6. Ủy viên Thường trực (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) thay mặt Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu xử 
lý các văn bản của Trung ương gửi cho Ban Chỉ đạo và trình UBND tỉnh, 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực ban hành các văn bản chỉ đạo, quản 
lý, điều hành thực hiện Chương trình NTM. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ 
kiểm tra và trình UBND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ 
đạo giải quyết chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc, sau khi nhận được văn 
bản đề nghị của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.
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Điều 11. Mối quan hệ công tác
1. Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể để triển khai 
thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh.

2. Quan hệ công tác giữa các thành viên với Trưởng Ban Chỉ đạo và các 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia các hoạt động 
chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, đề nghị.

3. Quan hệ công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo: Các thành viên Ban 
Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 
hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, 
nhiệm vụ được phân công.

4. Quan hệ giữa thành viên Ban Chỉ đạo với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các xã: Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch trong Chương trình 
NTM theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương được phân công đứng 
điểm có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Chương trình NTM, theo dõi mọi 
hoạt động trong thực hiện Chương trình NTM ở cấp huyện, xã đứng điểm, tham 
gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, lễ công bố địa phương 
đạt chuẩn NTM do UBND cấp huyện, xã mời; đồng thời gắn kết với Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh (cơ quan chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực 
Ban Chỉ đạo) để tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các vướng 
mắc (nếu có).

Điều 12. Chế độ kiểm tra, báo cáo
1. Thường trực Ban Chỉ đạo có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình NTM ở các cơ quan, đơn vị tỉnh và cấp huyện, xã, mỗi năm 
1-2 lần theo các kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo 
đi kiểm tra ở cấp huyện ít nhất 03 tháng một lần ở địa phương được phân công 
phụ trách đứng điểm (đối với thành viên được phân công đứng điểm). Ngoài ra, 
Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để kiểm tra theo các chuyên đề trong thực hiện 
Chương trình NTM (như kiểm tra quản lý, sử dụng vốn, xử lý nợ đọng; kiểm tra 
thực hiện các dự án liên kết chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn, OCOP; kiểm 
tra thôn NTM kiểu mẫu; kiểm tra lập hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn NTM….).

2. Chế độ báo cáo định kỳ

- Hằng tháng:
+ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 

nhanh kết quả tiến độ triển khai thực hiện Chương trình NTM theo kế hoạch 
thực hiện đã đề ra; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 
về các biện pháp cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình NTM.
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+ Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo 
cung cấp thông tin về kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình 
NTM hằng tháng về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước 
ngày 05 của tháng tiếp theo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo.

- Hằng quý (03 tháng, 06 tháng, 09 tháng): Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc và các Hội, đoàn thể ở tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả 
công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung 
trong Chương trình NTM và địa phương phụ trách đứng điểm (nếu có); gửi về 
UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo bằng văn bản (hoặc qua hệ thống quản lý 
điều hành Q-office của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh), đồng thời chuyển file 
mềm qua hộp thư điện tử của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 20 
của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo và 
Ban Chỉ đạo Trung ương. Riêng đề xuất kế hoạch kinh phí phục vụ các hoạt 
động Ban Chỉ đạo cho năm tiếp theo gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/10 
hằng năm để tổng hợp vào dự toán năm tiếp theo, báo cáo HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

- Báo cáo năm: Trước ngày 10/12 hằng năm, thành viên Ban Chỉ đạo báo 
cáo kết quả công tác chỉ đạo trong năm và đề xuất kế hoạch chỉ đạo cho năm 
tiếp theo, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để 
xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cho năm tiếp theo.

3. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương về tình hình và kết quả thực hiện 
Chương trình NTM; kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện. 

4. Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáo chuyên đề 
hoặc báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh.

Điều 13. Địa điểm làm việc, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Địa điểm làm việc bộ phận thường trực chuyên trách giúp việc của Ban 

Chỉ đạo đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam:
- Địa chỉ: Số 119 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
- Điện thoại: 0235.2221348/2221377; Fax: 0235.3858885.
- Email: vpdpntm@quangnam.gov.vn hoặc vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

- Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh: http://nongthonmoi.net/.
2. Kinh phí hoạt động
- Kinh phí phục vụ các hoạt động có liên quan của các thành viên Ban Chỉ 

đạo 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; Sở Tài chính thẩm định, 
tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động theo đề nghị của các Sở, ngành 

mailto:vpdpntm@quangnam.gov.vn
http://nongthonmoi.net/
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trong dự toán hằng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước và theo cơ chế quản lý, 
điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới).

 - Kinh phí phục vụ các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo, Thường trực 
Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc do ngân sách Nhà nước bảo đảm (được bố trí 
qua Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định dự toán chi tiết và phân bổ cho Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổ chức thực hiện).

3. Nội dung chi kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
- Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên lạc và các dịch vụ 

công cộng khác; thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phương tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác (tiêu chuẩn, định mức 
máy móc, trang thiết bị chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các quy định hiện hành). 

- Thành viên Ban Chỉ đạo được hưởng chế độ công tác phí, công tác phí 
khoán kiêm nhiệm theo quy định. Tiền lương làm thêm giờ theo quy định của 
Luật Lao động và các chế độ chính sách có liên quan cho cán bộ tham gia Ban 
Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

- Hội nghị, hội thảo và các sự kiện, hoạt động liên quan. Đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn thực hiện Chương trình. Các hoạt động phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình. Công tác khen thưởng 
cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc thực hiện Chương trình NTM.

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Chương trình 
NTM: Sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông tin có 
tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và 
các sản phẩm thông tin khác (tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, băng hình, 
video clip, sổ tay), tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi, bình chọn, triển lãm ảnh, 
mít tinh và các hình thức, sản phẩm truyền thông khác để tăng cường nội dung 
thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình NTM; chi xây dựng phần 
mềm báo cáo trên ứng dụng điện thoại thông minh để các thành viên Ban Chỉ 
đạo, các địa phương báo cáo cụ thể nhiệm vụ được giao, tiến độ thực hiện và 
nhắc việc nếu chậm hoàn thành theo thời gian quy định.

- Các nội dung chi khác liên quan đến việc thực hiện Chương trình NTM 
theo quy định của Trung ương, của pháp luật liên quan (nếu có) và được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi. Mức chi thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định. Đối với nội dung chưa có quy định về mức chi: Ban Chỉ đạo tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng mức 
chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm 
quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong phạm vi dự toán được 
giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; định kỳ báo cáo HĐND tỉnh 
tại kỳ họp gần nhất.
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Chương IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 14. Khen thưởng
Hằng năm, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo sẽ 

xem xét và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định của Nhà nước đối 
với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Quảng Nam chung sức xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Điều 15. Kỷ luật
Đối với những tập thể, cá nhân, thành viên Ban Chỉ đạo không hoàn thành 

nhiệm vụ được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao, vi phạm quy chế này thì 
tuỳ theo mức độ sẽ xem xét đánh giá trong hoàn thành nhiệm vụ hằng năm hoặc 
xử lý kỷ luật theo quy định (nếu có sai phạm).

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc thực hiện Quy chế này. Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban 
Chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo kết 
quả với UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các thành viên 
Ban Chỉ đạo và các Sở, ngành liên quan phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo 
(qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban Chỉ 
đạo xem xét, điều chỉnh phù hợp./.



Phụ lục
Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐ ngày      /7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025)

TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn

I Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch gắn với quá trình đô thị hoá

-

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa theo quy định 
pháp luật về quy hoạch xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lập, điều chỉnh quy 
hoạch vùng huyện. Kế hoạch, nội dung, lộ trình, kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021-2025.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Quy hoạch

Thành viên Sở Xây 
dựng

II Phát triển hạ tầng KTXH cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền

1

- Chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện, 
hệ thống bến xe khách cấp huyện đạt chuẩn theo quy định. Lồng ghép nguồn lực từ đề án Kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và 
giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2021 – 2025 để các địa phương đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo 
lộ trình; phối hợp và hướng dẫn các địa phương từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông vận tải theo quy hoạch.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Giao thông

Thành viên Sở Giao 
thông vận tải

2

- Chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp huyện, xã, đảm bảo bền vững và 
thích ứng với biến đổi khí hậu; chỉ đạo lồng ghép cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình NTM.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Thủy lợi, phòng 
chống thiên tai

Thành viên Sở Nông 
nghiệp và PTNT

3
- Chỉ đạo cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng theo hướng an toàn, ổn định và đảm 
bảo mỹ quan; chỉ đạo di dời trụ điện khi mở đường trong xây dựng NTM.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Điện

Thành viên: Sở Công 
Thương, Công ty Điện 

lực Quảng Nam

4 - Tiếp tục chỉ đạo đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, Thành viên Sở Giáo 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
trung học cơ sở, tiểu học - trung học cơ sở cấp xã và trường THPT, trung học cơ sở - THPT cấp huyện.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Trường học, giáo 
dục

dục và Đào tạo

5

- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp huyện, xã; hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn 
nghiệp vụ cho thiết chế văn hóa - thể thao các cấp; hoàn thiện tổ chức và hoạt động các Trung tâm VH - TT và Truyền thanh 
– truyền hình cấp huyện và có nhiều hoạt động kết nối với các xã có hiệu quả. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa 
trên địa bàn huyện, xã gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Cơ sở vật chất văn 
hóa, văn hóa

Thành viên Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 

lịch

6

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đề xuất danh mục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; hướng dẫn phương 
án liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã, huyện; theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn đầu tư khu công nghiệp, hoặc cụm 
công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn; dịch vụ - thương mại; các chỉ tiêu có liên quan của tiêu chí kinh tế (chợ, cụm công nghiệp…)

Thành viên Sở Công 
Thương

7

- Chỉ đạo xây dựng, cải tạo và nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, để cả vốn ADB. Xây dựng và 
nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đạt chuẩn cho các Trung tâm Y tế huyện (ưu tiên huyện có kế hoạch phấn đấu đạt 
chuẩn NTM)
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Y tế

Thành viên Sở Y tế

8

- Chỉ đạo huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ thông tin và truyền thông hiện đại, đồng bộ đến các xã. 
Trong đó, tập trung chỉ đạo mở rộng vùng phủ sóng mạng di động 3G/4G, triển khai mạng cáp quang đến các thôn, nhất là 
thôn ở miền núi, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm phục vụ bưu chính, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng 
dụng CNTT.
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình/Đề án chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng nông 
thôn mới; đề xuất ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về chuyển đổi số trong xây dựng NTM.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Thông tin và Truyền 
thông

Thành viên Sở Thông 
tin và Truyền thông

9 - Chỉ đạo xây dựng hệ thống nước sạch nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng và nâng cấp hệ thống các công trình nước sinh Thành viên Sở Nông 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế; tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai 
thác công trình đảm bảo bền vững.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Nước sạch, nước hợp 
vệ sinh

nghiệp và PTNT

10
- Chỉ đạo đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng sản xuất tập trung, ưu tiên các vùng sản xuất liên xã, liên huyện gắn với 
liên kết chuỗi giá trị.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Kinh tế (sản xuất)

Thành viên Sở Nông 
nghiệp và PTNT

III
Tổ chức sản xuất hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển mạnh tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững

1 Chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với phát huy lợi 
thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội.

Thành viên Sở Nông 
nghiệp và PTNT

2 Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản 
nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu

Thành viên: Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Chi 

cục PTNT

3
Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, đặc sản địa phương, ngành nghề nông thôn theo Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) gắn với xây dựng phát triển dịch vụ du lịch, cộng đồng và điểm dịch vụ du lịch NTM; triển khai hiệu quả các 
giải pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP

Thành viên: Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Chi 

cục PTNT

4

- Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất và hợp tác xã, thực hiện 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, ưu tiên các hợp tác xã nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, thích ứng với cơ chế thị trường, HTX phi 
nông nghiệp; thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Tổ chức sản xuất (Sở 
NNPTNT đối với HTX NN; Sở Công Thương đối với HTX phi nông nghiệp; Sở VHTTDL đối với HTX du lịch)

Thành viên: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở 
NN và PTNT, Liên 
minh HTX tỉnh, Sở 

Công Thương, Sở VH, 
TT, DL, Chi cục 

PTNT

5 Chỉ đạo xây dựng, phát triển các kênh phân phối, mô hình kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, nông 
thôn gắn với chuỗi các chợ đầu mối, trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại; đào 

Thành viên Sở Công 
Thương
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn (cán bộ quản lý chợ, hộ kinh doanh tại chợ, hộ kinh doanh tại 
địa bàn nông thôn) gắn với nhu cầu thị trường.

6
Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần thực hiện Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình KHCN 
trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh

Thành viên: Sở Khoa 
học Công nghệ, Sở 

Nông nghiệp và 
PTNT, Hội Nông dân 

tỉnh

7

Chỉ đạo phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM, trong đó tập trung: 
- Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch như sinh thái nông nghiệp, nghỉ dưỡng nông thôn, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, 
chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng; phát triển hàng hóa nông nghiệp phục vụ tiêu dùng du lịch: quà tặng, lưu niệm, trang 
trí; mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc sức khỏe.
- Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn. 
- Hỗ trợ mô hình liên kết phát triển du lịch và nông nghiệp, du lịch cộng đồng. 
- Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. 

Thành viên:  Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Chi cục 
PTNT

8

- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường:
+ Đánh giá nhu cầu đào tạo nghề, phát triển đa dạng và nâng cao các hình thức đào tạo gắn với bằng cấp, chứng chỉ... 
+ Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề cho lao động nông thôn.
+ Xây dựng các mô hình đào tạo nghề; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn về: đào tạo nghề nông nghiệp; phi 
nông nghiệp; đào tạo nghề chất lượng cao (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng). 
+ Hỗ trợ phát triển thị trường lao động khu vực nông thôn; Hỗ trợ lao động nông thôn tìm kiếm, kết nối việc làm thông qua 
các Trung tâm dịch vụ việc làm; Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
theo hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Lao động

Thành viên: Sở Lao 
động, Thương binh và 
Xã hội, Hội Nông dân 
tỉnh, Chi cục PTNT

IV Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xã bãi ngang và hải đảo

1 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình MTQG phát 
triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; lồng ghép hiệu quả 02 Chương trình MTQG này với Chương trình MTQG 

Thành viên: Sở Lao 
động, Thương binh và 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
xây dựng NTM; ưu tiên đảm bảo chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương. Chỉ đạo thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Xã hội; Ban Dân tộc 
tỉnh, Nông nghiệp và 

PTNT

2
- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát. 
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Nhà ở dân cư

Thành viên Sở Xây 
dựng

3 Chỉ đạo ban hành và thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
Thành viên: Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Chi 

cục PTNT

V Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

1
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, chú trong duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Giáo dục và Đào tạo

Thành viên Sở Giáo 
dục và Đào tạo

2

Chỉ đạo xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí NTM các cấp giai 
đoạn 2021-2025, đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân 
nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư các Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn (ưu tiên các huyện phấn đấu huyện 
NTM); quản lý sức khỏe điện tử

Thành viên Sở Y tế

VI Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển 
kinh tế du lịch nông thôn

1
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, gắn với tổ chức cộng 
đồng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho người dân, nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Phát động các 
phong trào rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với từng địa phương. 

Thành viên  Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 

lịch

2 Chỉ đạo bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn giá trị 
văn hóa truyền thống. Khai thác mô hình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ cho phát triển du lịch

Thành viên Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 

lịch

3 Chỉ đạo phát triển các mô hình du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao giá trị kinh tế của 
các giá trị văn hóa.

Thành viên Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
lịch

4
Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và 
phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh)

Thành viên: Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch, Sở Nông nghiệp 

và PTNT

VII Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn

1

- Tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ 
thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và phân tán áp dụng biện pháp phù hợp, 
đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cấp thôn trong cộng đồng dân cư (tăng 
tỷ lệ chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật được phân loại, thu gom và xử lý). Các khu xử lý rác 
thải tập trung cấp huyện, tỉnh
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Môi trường, chất 
lượng môi trường sống

Thành viên Sở Tài 
nguyên và Môi trường

2 Chỉ đạo xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2021-2025

Thành viên: Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
và thành viên các Hội 

đoàn thể

3

Chỉ đạo thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi...) ngay từ nguồn phát 
sinh theo nguyên lý “kinh tế tuần hoàn”; tiếp tục phát động và duy trì các phong trào nói không với rác thải nhựa; xây dựng 
cộng đồng dân cư không rác thải nhựa. Nhất là việc thu gom, xử lý rác thải vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử 
dụng đảm bảo môi trường.

Thành viên: Sở Tài 
nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT

4 Tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng 
đồng. Chỉ đạo phát triển các đường hoa, đường cây xanh bóng mát.

Thành viên: Sở Tài 
nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

5 - Tăng cường chỉ đạo quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xây dựng các cơ 
sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thành viên: Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Tỷ lệ hộ gia đình và 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Y tế và Sở 

Công Thương

VIII
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng NTM; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật 
cho người dân và bình đẳng giới

1
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đối với đội 
ngũ cán bộ, công chức xã để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí NTM.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Hệ thống chính trị

Thành viên Sở Nội vụ

2

- Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công (chú trọng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4) nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu 
quả ở các cấp (xã, huyện, tỉnh); thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, công nghệ số trong nông nghiệp, nông thôn, nông thôn 
mới. 
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Hành chính công 
(Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông)

Thành viên: Sở Thông 
tin và Truyền thông, 
Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

3
- Tăng cường chỉ đạo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, xây dựng xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Tiếp cận pháp luật

Thành viên Sở Tư 
pháp

4
- Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường bảo vệ và hỗ trợ 
những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Bình đẳng giới

Thành viên Sở Lao 
động, Thương binh và 

Xã hội

IX Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp trong xây dựng NTM

1 Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”
Các thành viên Ban 
Chỉ đạo tỉnh. Thành 
viên Sở Nội vụ, Sở 
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
Nông nghiệp và PTNT 

theo dõi chung

2 Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thực hiện công tác giám 
sát và phản hiện xã hội trong xây dựng NTM.

Thành viên: UB 
MTTQ tỉnh, thành viên 

các Hội, đoàn thể

3 Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chương trình Trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng NTM, Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Chương trình OCOP...

Thành viên: Tỉnh 
Đoàn, Ban Điều hành 
Khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh, Chi cục PTNT

4
Chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp; tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn; phối hợp triển khai các dự án về nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

Thành viên Hội Nông 
dân tỉnh

5
Tăng cường vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: dân biết, dân làm, 
dân kiểm tra, dân thụ hưởng; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Hưởng 
ứng các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

Thành viên: Ủy ban 
MTTQVN tỉnh, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, 
thành viên các Hội 

đoàn thể

6 Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” Thành viên Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh

X Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

1

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực 
xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, đảm bảo giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng NTM
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: Quốc phòng

Thành viên Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh

2
- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, 
khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ 

Thành viên Công an 
tỉnh
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn
an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự, giữ vững bình yên thôn xóm, góp phần 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM (cấp huyện, xã) về: An ninh trật tự

XI Nâng cao năng lực xây dựng NTM và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; thông tin tuyên truyền, 
truyền thông về xây dựng NTM

1 Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đến tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đơn vị và toàn thể nhân dân 
xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, “có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Thành viên; Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Ban Dân vận Tỉnh ủy 

và các thành viên BCĐ 
có liên quan

2 Tiếp tục tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp.

Thành viên: Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Chánh Văn 
phòng Điều phối NTM 

tỉnh

3 Đẩy mạnh, đa dạng hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng 
NTM.

Thành viên: Sở Thông 
tin và Truyền thông, 
Sở Nông nghiệp và 
PTNT và thành viên 
các Sở, ngành liên 

quan

4 Chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá địa phương đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng thực 
chất, khách quan, khoa học và hiệu quả, ứng dụng CNTT trong đánh giá, báo cáo

Thành viên: Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT và các thành 
viên Ban Chỉ đạo phụ 
trách các tiêu chí nông 

thôn mới
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TT Nội dung thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thành viên Ban Chỉ 
đạo chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn

5 Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát sử dụng nguồn vốn, giải ngân; quyết toán dự án hoàn thành; bố trí vốn đối ứng, xử lý 
nợ đọng xây dựng cơ bản

Thành viên: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

XII Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu

Các thành viên Ban 
Chỉ đạo thuộc các Sở, 
ban, ngành Hội đoàn 
thể liên quan; thành 

viên Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và 

PTNT, Chánh Văn 
phòng Điều phối NTM 

tỉnh theo dõi chung


