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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh,
phụ trách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2019
và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019
Ngày 29/7/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tăng Bính,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban
Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, phụ trách Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh (viết tắt là Chương trình) 7 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 5
tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông
thôn mới tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
7 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019, ý kiến tham gia của
các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận
như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2019
Trong 7 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh đã kịp
thời chỉ đạo, điều hành và đã tham mưu UBND tỉnh: Trình HĐND tỉnh điều
chỉnh danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; ban hành Kế
hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch xây dựng và hỗ trợ Khu dân
cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2020;
kịp thời phân bổ nguồn lực cho các xã thực hiện, đồng thời đã ưu tiên tập
trung mọi nguồn lực để đảm bảo cho 25 xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2019. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các địa
phương thực hiện các tiêu chí phân công phụ trách; đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình, vì vậy, đã mang lại những kết
quả thiết thực.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện
Chương trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế:
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư của một số huyện còn chậm; cán bộ hợp đồng
chuyên trách nông thôn mới các huyện, thành phố nghỉ việc theo quy định của

Trung ương dẫn đến việc theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương chưa
đầy đủ và đảm bảo thời gian quy định, gây khó khăn trong công tác tổng hợp,
báo cáo cũng như trong tham mưu chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình;
công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở
các xã chưa kịp thời. Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới của tỉnh
đến ngày 30/6/2019 đạt thấp (13,95 tiêu chí/xã) so với bình quân chung của cả
nước (khoảng 15,26)...
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2019
UBND tỉnh cơ bản thống nhất các nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo
do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trình bày, trong đó cần tập trung
thực hiện các nội dung sau:
1. Yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo:
a) Thực hiện hoàn thành sử dụng khối lượng xi măng được giao để làm
đường giao thông nông thôn năm 2019 trước mùa mưa bão, địa phương nào
không thực hiện được thì Sở Giao thông vận tải chủ động tham mưu UBND
tỉnh điều chuyển cho các địa phương khác có nhu cầu.
b) Chủ động sắp xếp, bố trí ổn định cán bộ chuyên trách Văn phòng
nông thôn mới các huyện, thành phố để Văn phòng có thể làm tốt công tác
tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện
Chương trình.
c) Tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới để phù hợp với tình hình thực tế
triển khai thực hiện tại địa phương.
d) Hoàn thành việc tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực
hiện Chương trình trước ngày 15/8/2019 để UBND tỉnh tổ chức Tổng kết
Chương trình trong tháng 9/2019.
2. UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều
phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố, khen
thưởng đối với huyện Nghĩa Hành được Thủ tướng Chính phủ quyết định
công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trong khoảng thời gian
từ 20/8/2019 - 25/8/2019.
3. Về vốn đầu tư thực hiện Chương trình năm 2020: Giao Sở Kế hoạch
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà
soát, cân đối lại nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho 02 xã bổ
sung năm 2020 (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn và xã Phổ Phong, huyện Đức
Phổ) để cuối năm 2020 có ít nhất 98 xã đạt chuẩn theo kế hoạch.
4. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa
phương liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông
thôn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trước mắt năm 2020 mở
rộng hỗ trợ xi măng đến các xã miền núi có nhu cầu, trong đó lưu ý về quy
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mô, tiêu chuẩn cấp đường đảm bảo phù hợp với thực tế, đặc biệt là khu vực
miền núi.
5. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:
a) UBND huyện Tư Nghĩa: Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện nội dung các
tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ để lấy ý kiến các sở ngành, địa phương, trình Ban
Chỉ đạo tỉnh họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị Trung ương xét, công nhận
huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
b) Đối với 25 xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019,
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát lại các tiêu chí:
- Đối với các tiêu chí đã đạt, các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh
chứng theo đúng quy định hướng dẫn của các sở ngành tỉnh;
- Các tiêu chí chưa đạt, các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn
thành nội dung theo quy định, kịp thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định
tại Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
trước 30/9/2019.
- Đối với 5 xã bổ sung năm 2019: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo
các xã khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
của dự án trước 31/7/2019 để sau khi UBND tỉnh phân bổ vốn là triển khai
thực hiện.
6. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, chủ động hỗ
trợ các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc hoàn thành các tiêu chí, để các
xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt là đối với các
tiêu chí: Số 5 (Trường học), số 8 (Thông tin và truyền thông), số 14 (Giáo dục
và Đào tạo), số 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm), số 18 (Hệ thống chính
trị và Tiếp cận pháp luật) và số 19 (Quốc phòng và An ninh).
Nay thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa
phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 492).

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

Lê Quốc Đạt
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