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QUYẾT ĐỊNH
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh 
Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực 
hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;                

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-VPĐPNTM ngày 12/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2022-

2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là xã:
1. Đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 (hoặc duy trì, nâng 

chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước) theo 
Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh.

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã 
NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu 
người áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với xã NTM nâng cao (tính theo khu 
vực) tại cùng thời điểm (kể cả những xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 
trở về trước).

3. Trên địa bàn xã có ít nhất 01 (một) mô hình thôn thông minh (Chi tiết 
theo Phụ lục I đính kèm).

4. Đạt 01 (một) trong các tiêu chí về nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất trong 
các lĩnh vực sau: Sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan, môi trường, an ninh 
trật tự, chuyển đổi số, giao thông, y tế, du lịch, ngành nghề nông thôn (Chi tiết 
theo Phụ lục II đính kèm).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-319-qd-ttg-2022-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-2021-2025-505882.aspx
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Điều 2. Quy định xã NTM kiểu mẫu là căn cứ để rà soát, đánh giá thực 
trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch 
thực hiện hằng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình NTM); là cơ sở để chỉ 
đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 
và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng 
nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND 

tỉnh ban hành quy định cụ thể việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho phù hợp với điều kiện từng vùng, 
từng nội dung kiểu mẫu; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội 
dung tại Quyết định này; tham mưu tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương rà soát thực trạng xã NTM kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số phục vụ công tác 
chuyển đổi số trong quản lý, điều hành Chương trình NTM. Thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG tỉnh chỉ đạo, xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh theo yêu 
cầu thực tiễn những nội dung kiểu mẫu nổi trội khác, Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quy định bổ sung.

2. Các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 
được giao và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phụ trách các tiêu chí NTM (tại 
Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh) có trách nhiệm 
hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo 
quy định tại Quyết định này. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn 
lực tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung cho Chương trình NTM 
để hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội, đoàn thể các cấp, các 
cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các 
quy định tại Quyết định này.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc các Phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực 
hiện tốt Quyết định này trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức đánh giá, thẩm tra, đề nghị 
UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu hằng năm 
theo đúng quy định.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 
trình MTQG tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã có 
triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Thủ 
trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT; VPĐP NTM TW;
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;
- HĐND các huyện/thị xã/thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, NCKS, TH, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\ntm\Nam 2022\09 14 ban hanh Quy dinh xa ntm kieu mau 
giai doan 2022-2025.doc
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[daky]
                    Trần Anh Tuấn
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