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BÁO CÁO
Tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2021 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
I. Tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2021
1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã ban hành các
văn bản triển khai từ huyện đến các xã; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các
tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện về xây dựng nông thôn mới với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú: pa nô, áp phích tạo điều kiện cho cả hệ thống
chính trị và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế
chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu, rộng về xây dựng NTM.
Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò nòng cốt của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể CT-XH các cấp trong việc tập trung
tuyên truyền, vận động sâu, rộng để nhân dân nhận thức đúng về mục tiêu, ý
nghĩa của Chương trình NTM, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây
dựng NTM; xây dựng NTM “có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”,
“đạt chuẩn NTM không phảo là về đích”.
- Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng 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” gắn với xây dựng NTM; các phong trào thi đua “Chung sức xây
dựng NTM”; “Dân vận khéo”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; “Thanh
niên tình nguyện”; “Nhà sạch, vườn đẹp”; “Giỏ rác đồng ruộng”; “Tiếng kẻng
an ninh”; “Tuyến đường tự quản”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,
đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”...
- UBND huyện đã tổ chức thành công cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu
mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” qua đó đã chọn 5 hộ có vườn đẹp, 5 hộ
có tường rào cổng ngõ đẹp, 5 tuyến đường đẹp và 01 Khu dân cư NTM kiểu
mẫu tham gia dự thi cấp tỉnh. Cuộc thi cấp tỉnh, UBND huyện Nông Sơn đã đạt
05 giải trên 04 hạng mục dự thi. Trong đó, Khu dân cư NTM kiểu mẫu Đại Bình
đạt giải khuyến khích; tường rào cổng ngõ đạt 01 giải ba (hộ Hứa Đình Hà, thôn
Đại Bình) và 01 giải khuyến khích (hộ Nguyễn Ngọc Mạnh, thôn Phước Hội);
01 giải khuyến khích vườn đẹp (hộ Nguyễn Quốc Khánh, thôn Đại Bình); 01
giải khuyến khích tuyến đường đẹp (tuyến cơ quan thôn đến bến đò Đại Bình)
2. Ban hành các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện cấp
huyện và đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách
- Năm 2021, UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai,
cụ thể hóa các quy định của tỉnh và Trung ương liên quan đến xây dựng nông

thôn mới để các địa phương thực hiện cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
các xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình như: ban hành Chương
tình công tác về thực hiện Chương trình NTM năm 2021; xây dựng kế hoạch xã
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao; xây dựng kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn
2021-2025; kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng
NTM giai đoạn 2021-2025; xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm
vụ Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 20212025; xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và
“Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn huyện năm 2021; thành lập Ban Tổ
chức, Hội đồng chấm thi cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn –
Tường – Đường đẹp” trên địa bàn huyện năm 2021; Đăng ký xã Phước Ninh đạt
chuẩn NTM năm 2021…
3. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM
Kết quả rà soát Bộ tiêu chí mới theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày
13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông
thôn mới, giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì đến nay
tổng số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn huyện là 103 tiêu chí, bình quân 17,2
tiêu chí/xã. Cụ thể:
- Xã Quế Lộc: 19 tiêu chí
- Quế Trung: 19 tiêu chí
- Sơn Viên: 19 tiêu chí
- Phước Ninh 19 TC (TC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
- Ninh Phước 14 tiêu chí (tiêu chí 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17,19)
- Quế Lâm 13 tiêu chí (tiêu chí 1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,17,18,19).
(Phụ lục 1 đính kèm)
4. Kết quả thực hiện xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu’’
- 05 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được công nhận: Khu dân cư kiểu mẫu
thôn Lộc Trung; thôn Đại Bình; thôn Trung Yên; thôn Mậu Long; thôn Bình Yên.
- 03 Khu dân cư đã được phê duyệt Phương án, đang triển khai thực hiện:
+ Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Lộc Tây: Đã được phê duyệt tại Quyết
định số 5745/QĐ-UBND ngày 10/9/2021, hiện nay đạt 3/10 tiêu chí.
+ Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Thạch Bích: Đã được phê duyệt tại
Quyết định số 5744/QĐ-UBND ngày 10/9/2021, hiện nay đạt 3/10 tiêu chí.
+ Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phú Gia 1: Đã được phê duyệt tại Quyết
định số 5746/QĐ-UBND ngày 10/9/2021, hiện nay đạt 2/10 tiêu chí.
5. Tiến độ thi công và quyết toán các công trình nông thôn mới
* Tiến độ thi công
- Công trình năm 2017: còn 1 công trình chưa thi công xong là nghĩa trang
nhân dân thôn Đại Bình.
- Công trình năm 2018: Tổng cộng 29 công trình, đã thi công xong 27 công
trình, còn lại 2 công trình chưa thi công xong (Đường giao thông nội đồng - Quế
Trung và Phước Ninh).
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- Công trình năm 2019 (bao gồm vốn bổ sung cuối năm 2019): Tổng cộng
36 công trình, đã thi công xong 34 công trình, còn lại 2 công trình (Sơn Viên 1
công trình, Ninh Phước 1 công trình) đang tiếp tục thi công.
- Công trình năm 2020: Tổng cộng 40 công trình, đã thi công xong 27 công
trình, còn lại 13 công trình (Quế Trung 2 công trình, Quế Lộc 7 công trình, Sơn
Viên 3 công trình, Phước Ninh 1 công trình; Quế Lâm 4 công trình; Ninh Phước 6
công trình).
- Công trình năm 2021: Tổng cộng 20 công trình, chưa thi công xong (Quế
Lâm 3 công trình, Ninh Phước 10 công trình, Phước Ninh 7 công trình).
* Tình hình quyết toán
Từ năm 2016-2021 có tổng cộng 174 công trình. Đến nay, đã phê duyệt
quyết toán được 91 công trình, còn lại 83 công trình chưa quyết toán (trong đó, Quế
Trung còn 16/40 công trình; Quế Lộc còn 16/44 công trình; Sơn Viên còn 11/30
công trình; Ninh Phước còn 7/27 công trình; Phước Ninh còn 8/18 công trình; Quế
Lâm còn 5/15 công trình).
6. Tổng vốn còn nợ so với tổng mức đầu tư/quyết toán giai đoạn 2016-2020
Tổng vốn còn nợ so với tổng mức đầu tư/quyết toán của các công trình
đầu tư trực tiếp từ Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 là: 11.388 triệu
đồng; trong đó: Ngân sách trung ương nợ: 39 triệu đồng, ngân sách tỉnh nợ: 0
triệu đồng, ngân sách huyện nợ: 7.351 triệu đồng, ngân sách xã nợ: 2.308 triệu
đồng, nguồn khác: 1.689 triệu đồng.
(Chi tiết phụ lục 2 kèm theo)
7. Kết quả thực hiện các nguồn vốn năm 2021
7.1. Nguồn vốn năm 2019 chuyển nguồn sang 2020
+ Nguồn vốn tỉnh bổ sung: 174.724.000 đồng, đến nay giải ngân được
145.776.000 đồng, đạt 83,4%.
7.2. Nguồn vốn năm 2020 chuyển sang
- Nguồn vốn đầu tư đã phân bổ năm 2020: 5.802 triệu đồng, giải ngân được
4.613 triệu đồng, đạt 79,5%.
7.3. Kế hoạch vốn năm 2021: 13.050 triệu đồng
* Vốn đầu tư phát triển: 8.200 triệu đồng, cụ thể:
Ninh Phước: 3.000 triệu đồng.
Phước Ninh: 3.000 triệu đồng.
Quế Lâm: 1.000 triệu đồng.
Đến nay Nguồn vốn này giải ngân được 5.654 triệu đồng, đạt 80,8% (xã
Phước Ninh giải ngân được 2.583 triệu; xã Ninh Phước 2.640 triệu, xã Quế Lâm
giải ngân 431 triệu).
- Nguồn vốn tỉnh bổ sung: 1.200 triệu đồng cho xã Phước Ninh thực hiện
đầu tư các công trình đạt chuẩn NTM. Hiện đã phê duyệt danh mục.
* Vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương bổ sung trong tháng 11: 900
triệu hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Chương trình NTM, chưa giải ngân.
* Vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh: 3.950 triệu đồng, trong đó:
- Vốn KDCNTMKM: 1.050 triệu đồng. Trong đó:
+ Thôn Lộc Tây - Quế Lộc: 350 triệu đồng đã giải ngân 35 triệu đồng.
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+ Thôn Phú Gia 1 - Ninh Phước: 350 triệu đồng, chưa giải ngân, đang thực
hiện giải ngân.
+ Thôn Thạch Bích - Quế Lâm: 350 triệu đồng, đã giải ngân 61,5 triệu đồng
- Duy trì xã đạt chuẩn NTM: 1.500 triệu đồng. Trong đó:
+ Quế Lộc: 500 triệu đồng làm kênh mương nội đồng, đã giải ngân được 300
triệu đồng.
+ Sơn Viên: 500 triệu đồng thực hiện đường điện chiếu sáng và pano tuyên
truyền NTM nâng cao. Đã giải ngân được 93%.
+ Quế Trung 500 triệu đồng, đã giải ngân 410 triệu đồng và đang hoàn chỉnh
hồ sơ giải ngân phần còn lại.
- Nguồn khen thưởng công trình phúc lợi: 400 triệu đồng (Sơn Viên) thực
hiện tu bổ khu thể thao xã. Đã giải ngân được 372 triệu, còn lại đang tiếp tục
nghiệm thu để giải ngân hết.
- Nguồn vốn OCOP - Phòng NN&PTNT 400 triệu - Chưa giải ngân, đang
triển khai thực hiện.
- Nguồn theo Nghị quyết 17: 600 triệu, Phòng NN&PTNT đã triển khai cho
các đơn vị đăng ký, hiện nay có HTX NN Nông Sơn đang xây dựng dự án (sau khi
UBND huyện phê duyệt dự án vốn sẽ phân bổ cho đơn vị chủ trì), chưa giải ngân.
(Phụ lục 3 đính kèm)
8. Kết quả huy động, lồng ghếp các nguồn lực (Biểu 04 kèm theo)
II. Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
1. Mục tiêu
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng
nông thôn mới và thoát nghèo bền vững.
- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống
giao thông, thủy lợi, trường học, hạ tầng đô thị.
- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương
trong những năm đến.
- Số xã đạt chuẩn NTM tăng: 01 xã (Phước Ninh).
- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 02 xã;
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 03 xã đã đạt chuẩn
NTM là Quế Lộc, Quế Trung và Sơn Viên.
- Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM/xã: 17,8 tiêu chí/xã
- Phấn đấu 01 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu
theo đúng lộ trình đã đề ra.
2. Nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Nhiệm vụ
* Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 (xã Phước Ninh).
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+ Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện và giải ngân
các nguồn vốn được giao đúng thời hạn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hỗ
trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư lập các thủ tục thanh, quyết toán và lập báo cáo
quyết toán hoàn thành; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện để đẩy nhanh tiến
độ thi công công trình đã được giao vốn, sớm bàn giao đưa vào sử dụng, bố trí
cho các công trình đã có quyết toán để hạn chế nợ đọng làm cơ sở để đánh giá
chỉ tiêu nợ đọng trái quy định trong quá trình thẩm định, xét công nhận xã đạt
chuẩn năm 2021.
+ Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG phụ trách
các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách và hướng dẫn, hỗ trợ xã
thực hiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí.
- Chỉ đạo, đôn đốc các xã tổ chức rà soát kết quả thực hiện và hoàn chỉnh
hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt.
* Đối với xã đã đạt chuẩn NTM
Sử dụng nguồn kinh phí duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn, vốn đầu tư phát
triển, vốn sự nghiệp từ chương trình NTM để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu
chí NTM để cuối năm đánh giá lại đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí, không để rớt tiêu
chí; trong đó chú trọng thực hiện các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi
trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc
phòng và an ninh và nâng cao chất lượng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.
* Đối với các xã còn lại
Sử dụng vốn từ Chương trình NTM được giao để chủ động đầu tư các
công trình bức thiết phục vụ đời sống nhân dân, ưu tiên tập trung đầu tư các
công trình ở cấp thôn; huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập trung
chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí.
2.2. Giải pháp trọng tâm
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp khi có sự thay
đổi về nhân sự; các phòng, ban đưa các nhiệm vụ của Chương trình NTM vào
chương trình công tác hằng năm của đơn vị để triển khai thực hiện; củng cố Ban
Quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn và Ban giám sát đầu tư của cộng
đồng ở các thôn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để theo dõi việc thực hiện
Chương trình tại các xã điểm. Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra tiến độ
thực hiện thi công các công trình, các khu dân cư NTM kiểu mẫu.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra,
đôn đốc cơ sở triển khai các nhiệm vụ, nội dung trong xây dựng NTM đáp ứng
yêu cầu tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức,
phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của
toàn xã hội về xây dựng NTM.
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- Căn cứ quy hoạch và đề án xây dựng xã NTM đã được UBND huyện
phê duyệt, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch hàng năm, xác định cụ thể danh
mục đầu tư, công việc phải làm theo thứ tự ưu tiên, phân rõ cơ cấu nguồn vốn
- Lựa chọn làm trước các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, tập trung xây
dựng, nâng cấp các công trình ở xã, thôn gắn trực tiếp với phát triển sản xuất và
đời sống hằng ngày của người dân, phù hợp với quy hoạch xây dựng xã NTM
(như công trình thủy lợi, nước sạch, giao thông, điện, y tế, trường học…). Đối
với tiêu chí thủy lợi điều chỉnh kế hoạch theo hướng giảm bố trí kinh phí bê tông
hóa kênh mương để tăng đầu tư cho duy trì và mở rộng diện tích tưới, tiêu.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực, đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng thiết yếu, nhất là thôn xóm gắn với việc chỉnh trang, xây dựng “Khu dân
cư NTM kiểu mẫu”.
III. Tồn tại, đề xuất, kiến nghị
1. Tồn tại, khó khăn
- Tiến độ thi công và quyết toán các công trình năm còn chậm; một số các
công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục
nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng.
- Công tác lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt chuẩn của các xã vẫn
còn chậm.
- Tiến độ thực hiện các thủ tục hồ sơ để phân bổ vốn đầu tư phát triển
chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và chậm giải ngân nguồn vốn.
- Công tác thông tin báo cáo của các xã còn chậm, không đầy đủ thông tin
theo biểu mẫu đính kèm, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác thông tin báo cáo.
- Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình năm 2021 của
các xã không đạt theo yêu cầu.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2021, nhiệm vụ, giải phapr năm 2022. UBND huyện kính
báo cáo UBND tỉnh, BCĐ các Chương trình MTQG xây dụng nông thôn mới
tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT.BCĐ NTM tỉnh;
- VPĐP NTM tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện;
- BCĐ các Chương trình MTQG huyện;
- Phòng, ban có liên quan;
- VPĐP NTM huyện;
- UBND 6 xã;
- CPVP;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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