BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
NÔNG THÔN MỚI
Số: 126 /VPĐP
V/v rà soát, đánh giá kết quả thực
hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị
xét, công nhận đối với các xã
theo kế hoạch đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- UBND huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ;
- UBND các xã: Bình Chánh, Bình Hải,
Bình Thuận, Phổ Nhơn và Phổ Khánh.
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Phê
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn
số 4088/UBND-NNTN ngày 18/8/2021 về việc phân công đôn đốc, hỗ trợ các
địa phương hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và Công văn số
4847/UBND-NNTN ngày 21/9/2021 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân
các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021.
Để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh có giải pháp chỉ đạo thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả theo
kế hoạch, mục tiêu và tiến độ đề ra, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kính đề nghị:
1. Đối với 5 xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
- Khẩn trương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về
xã nông thôn mới, trong đó cần làm rõ các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt: Mức độ đạt,
khối lượng còn lại, giải pháp thực hiện và dự kiến thời gian đạt chuẩn;
- Việc bố trí vốn của Trung ương, tỉnh và nguồn đối ứng của địa phương;
- Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
(Báo cáo gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày
15/10/2021 theo đường thư điện tử: vpntm-snn@quangngai.gov.vn)
- Hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới trình UBND cấp huyện trước ngày 31/10/2021 để tổ chức thẩm
tra.
2. Đối với UBND huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các xã hoàn thành nội dung tiêu chí;
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hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;
- Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, UBND huyện Bình Sơn và thị xã
Đức Phổ thành lập Đoàn thẩm tra và tổ chức thẩm tra trước ngày 15/11/2021,
hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày
30/11/2021.
3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ tổ chức thẩm định đối với
các xã trước ngày 10/12/2021, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp, xét công nhận
các xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2021.
Kính đề nghị UBND huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ và các xã (kế hoạch
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021) quan tâm, khẩn trương thực hiện./.
(Hiện nay, Trung ương chưa ban hành các Văn bản thực hiện cho giai
đoạn 2021-2025, vậy đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định ở
giai đoạn 2016-2020;Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối
nông thôn mới tỉnh: ông Nguyễn Đặng Sơn, điện thoại: 0979.203.019).

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: GTVT, VH-TT và DL, TNMT,
LĐ-TB và XH, GDĐT, KHĐT (p/h);
- Chánh VPĐP NTM tỉnh;
- Phó GĐ Sở (p/t);
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hiên

