
UBND TIN}J QUANG NAM 
BAN CHI JJAO CAC CHUcNG 
TRINH MUC TIEU QUOc GIA 

S& O -BC QuthngNain, ngày tha'iig 02 nóin 2023 

KE HOILCH 
Tp hun các ni dung lien quan thijc hin xy du'ng 

thôn Hông thôn m&i kiu mu trên dja bàn tinh Quãng Nam 

Can c K hoach 530/KH-UB ngày 02/02/2023 cüa tinh Thuc 
hin Chuang trInh Mc tiêu quôc gia xây drng nông thôn rn9i trên dja bàn tinh 
Quàng Nam näm 2023. 

Nhmkip thai trin khai, hóng dn th'c hin xây d'ng thôn NTM kiu 
mu trên dja bàn tinh giai don 2022-2025; Ban Chi dao tinh xay drng K hoach 
tp huân các ni dung lien quan thrc hiên xây drng thôn NTM kiêu mu trên 
dja bàn tinE Quâng Nam, vó'i các nôi dung sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

- Nâng cao nAng lirc cho can bô tham mu'u thuc hiên Chuang trInh NTM 
giai doan 202 1-2025 trên da bàn tinh, dam báo cong tác tharn rnu'u to chirc triên 
khai xây drng thôn NTM kiêu mu den nàrn 2025 dt hiêu qua. 

- Trin ldai, tp hun các ca ch M tr? xây drng thôn NTM kiu mu; 
trin khai B tiêu chI thôn NTM kiêu rnâu áp dung trên da bàn tinh giai doan 
2022-2025. 

- Huóng dn xây drng Phu'ang an, t chc thuc hiên, thanh toán kinh phi 
thôn NTM kiêu rnâu. 

- Cong tác t.p hun t chüc hiu qua; tham gia tp hun diing thành phn 
và thi gian theo quy dnh cüa kê hoch. Chuân b ni dung tham gia tháo luan 
tIch cuc, giái dáp các ton tai, vung mac dOi vôi các ni dung có lien quan dê 
sau khi tp huân hiêu rO và triên khai thirc hin ngay tai dja phuo'ng. 

II. NQI DUNG T4P HUAN 

1. Thôi gian, thành phn 

- Thi gian: Tp hun chia thành 06 hp, thô'i gian 02 ngày/ló'p, khai mac 
vào lüc 08h00. 

- Thành phn, trân tr9ng kinh rnô'i: 

+ O tinE: Thung trrc Ban Chi do tinh; lânh d?o và can bô chuyên trách 
các Phông chuyên mOn thuôc Van phông Diêu phOi NTM tinh. 

+ O cp huyên (02 ngu'Ji/c4a huyén): D?i din 1nh dao vâ can b chuyên 
trách NTM (can b phii trách thâm djnh phu'ang an thôn NTM kiêu mau) cüa 
VAn phông Diu pMi NTM cap huyn (hoc Van phông các Chuo'ng trIrih 
MTQG huyn). 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc lap - Tu' do - Hanh hüc 
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+ O xã (02 ngzthi/xd): Can b chuyên trách NTM xä Va k toán xã phii 

trách thanh toán von thôn NTM kiêu rnâu. 
+ O thôn: Dai din Ban Phát trin thôn các thôn phn du dt chutn 

thôn NTM kiêu mâu giai doin 2O21-2O25' (BI thic Clii b/Tru'óng thón hoqc 
Tncóng Ban cong tác mct trn): 02 ngui/thôn, riêng các thOn a huyn Thäng 
BInh và Niii Thânh môi 01 nguii/thôn (BI thu Chi bç5 hoc Truàng thOn); thành 
phân thôn do các dja phuong rnai dir theo sO lung ti Phii 1ijc I. 

(Thành phn i cp huyn, xã, thôn do Van phông Diu phi NTM cp 
huyn1Vàn phông Diêu phôi các Chuung trInh MTQG huyn phôi hcip vai 
UBND xâ mYi du). 

(Chi tilt các lap t4p humn theo Phy lyc I dInh kèin,) 
2. DIa dim tip hun: Hi tru'ing UBND thânh ph Tarn KS' (S 266 

Trung Ntt Vuung, thành phô Tarn KS', Quâng Narn). 

3. Ni dung tp hun: 

- Trin khai chü truoig xay dimg NTM giai dotn 2021-2025 Va B tiêu chI 
thôn NTM ldêu rnâu giai don 2022-2025 trén dja bàn tirih Quãng Nam. 

- Hir&ng dk quy trInh thirc hin, 1p phê duyt Phuung an xây drng thôn 
NTM kiêu mâu den närn 2025. 

- Quy djnh dánh giá, xét cong nhn thôn NTM kiu miu giai doan 2 022- 

- Cu ch h trq ngun 1c, nôi dung chi, thanh toán h tro thOn NTM 1du 
mu và các ni dung khác có lien quan. 

- Thào 1un, giãi dáp nhIrng khó khàn, vurng mc trong qua trInh trin 
khai thixc hiên tai dja phucng trong xây dçrng thOn NTM kiêu mâu. 

hzco'ng trinh tp huá'n theo Phy lyc II dInh kèm) 

3. Báo cáo viên: Báo cáo viên là länh d.o và can b chuyên trách cüa 
Van phông Diêu phôi NTM tinh. 

4. Kinh phi: 

- EMi vai can b huyên, xä: ThLrc hin theo quy djnh tài chInh hiên hành, 
do co quan, dun vj cir h9c viên tharn d1r chi trá. 

- EMi vOl các hpc viên 0 thôn dugc h trg mt phn kinh phi theo quy djnh 
hiên hành cüa Nhà nuOc. 

III. TO CH1C THTJC HIN 

1. Van phông Diu phi NTM tinh 

- Chun b tài 1iu tp hun, hi tnrng, may chiu vã các diu kiên khác 
phiic vii tp huân. 

(') Thôn phn du dt chun thOn NTM kiu rnãu giai do?n 2021-2025 theo danh sãch thôn dla phuong d dng 
k vâi Van phàng Diôu phôi NTM tinh, bao gôm các thOn dang k diëu chinh, bô sung (tth các thôn d tp huân 
nàm 2021). 

2025. 
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- Biên so?n tài lieu, chu trách nhirn báo cáo các ni dung tai ló'p tp 

huân; quán l, theo dOi 1p tp huân và báo cáo kêt qua thrc hin d9t tp huân. 

2. Uy ban nhân dan cp huyên, Van phông Diu phi NTM cp 
huyn/Vàn phông Diêu phôi các Chwrng trmnh MTQG huyn 

- Chi dao Van phông Diu pMi NTM (hoc Van phông Diu ph& các 
Chixcmg trkih MTQG), UBND các xã vâ các thôn cir can b tham gia tap huân, 
bào dam dñng diôi tugng, so lu'crng và thô'i gian theo quy dnh; 1p danh sách hoc 
viên tham dv gi ye Van phông Diêu phôi NTM tinh tru'&c 15h00 ngày 
06/3/2023 (qua Q.ofice hoc email: vpdpnongthonmoiqnamgmajJ.com) die 
tong hçip, to chirc lop h9c ('ináu 1ç2p danh sách h9c viên tham dy' tp huán theo 
Phu luc III dInh kern). 

- Chun bj các ni dung lien quan, tn ti, vung rnc ti dia phuang và 
die xuât, kiên ngh die trao diOi, tháo lun ti 

lap tp huân. 

Trên day là K hoach  tp hun các ni dung lien quan thrc hin xây drng 
thôn NTM kiêu rnâu trên dja bàn tinh Quáng Nam; Ban Chi dao tinh die nghi cac 
dan vj, da phuang có lien quan triên khai thrc hiên. Kê hoach nay thay cho 

S.' Giay mo'i tham dir tp huan./. 

No'i nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Giám doe SO NN va PTNT (báo cáo); 
- ThirO'ng trirc BCE) tinh; 
- UBND các huyn, thánh phô có thành phân tp hu 
- PhOng NN&PTNT/phOng Kinh tO, VPDPNTM các 
huyn, thành phô có thành phân tp huân; 
- UBND các xà liOn quan do UBND cop huyn sao gi. 
- Van phOng DiOu phOi NTM tinh; 
- Liru: VT, HCTH, KI-INV. 

UY VIEN THTXONf RJ.YC 

OGIAMDOCSO 
ONG NGHIEP VA PTNT 

Ngô Tn 



Phu luc I: CIII TIET CAC LOP TAP HUAN THON NTM KI1U MAU 
(Kern theo KI hogch s QjJKH-BCD ngày 23/02/2023 cza Ban Chi daa tinh) 

TT Thè'igian Dia phu'o'ng Thành phn & cp huyn, xã, thou 

Huyn Phñ Ninh 

1 

L&p thi 01, 
tCr ngày 08-
09/3/2023, 

khai mac hic 
08h00 ngày 
08/3 (thCr 4) 

Huyn Niii Thành 

- O huyn (02 ngicài/huyén): Di din Lnh do và can b chuyén trách Van phông Diu ph& 
NTIM cap huyên (hoãc Van phông các Chuong trinh MTQG huyn). 
- O xã (02 ngzthi/xâ; gó'rn 10 xd: Tarn An, Tarn Thành, Tarn Thai, Tarn Vinh, Tarn Dcii, 
Tarn Dan, Tarn Lóc, Tarn Phu'ác, Tarn Dan, Tarn Lânh): C bô chuyên trách NTM xã Va 
kê toán xã: 10 xa x 02 ngui/xa =20 ngithi. 
- O thôn (19 thôn): Mi thôn ch9n 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn i thôn 
phn du dt chuân thôn NTM giai doan 2021-2025 thuc 10 xA nêu trên: 19 thôn x 02 
ngui/thon =38 nguà'i. 

- O huyn (02 ngu'&i/huyen): Di din Lãnh dto và can b chuyên trách Van phông Diu pMi 
NTM cap huyn (hoc Van phông các Chuo'ng trmnh MTQG huyn). 
- O xã (02 ngtcc}i/xâ; g&n 11 xd: Tarn Xuân I, Tarn Xuán II, Tarn Tiln, Tarn Hôa, Tam 
Nghia, Tarn My Dóng, Tarn M5 Táy, Tarn Anh Narn, Tarn Anh Bäc, Tarn Giang, Tarn 
Quang): f)i din Can b chuyên trách NTM xã và ice toán xã: 11 xã x 02 nguii/xã = 22 
ngu?i. 

- O thôn (29 thón): Mi thôn ch9n 01 ngi là thành viên Ban Phát trin trin thôn & thôn 
phân dâu dt chuân thôn NTM giai don 202 1-2025 thuc 11 xã nêu trên: 29 thôn x 01 
ngithi/thon =29 ngui. 

Huyn Nông Son 

- O huyn (02 ngi61/huyen): Di din Lânh d?o và can b chuyên trách Van phOng Diu ph& 
NTM cap huyn (hoc Van phông các Chuong trInh MTQG huyen). 
- O xã (02 ngt i/xâ; gorn 04 xâ: San Viên, QueX Lam, Ninh Phzthc, QuÉ Lôc: Can bô 
chuyên trách NTM xã và kê toán xã: 04 xã x 02 nguo'i/xa =08 nguài. 
- O thôn (09 thón): Mi thôn ch9n 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn thôn 
phân dâu dat chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuc 04 xa nêu trén: 09 thôn x 02 
nguñ1thon 18 ngtthi. 



TT Thôi gian JJja phffo'ng Thành phn & cp huyn, xã, thôn 

2 

LOP t h' 2 

11/3/2023 . 
khai mac luc  
08h00ngày 
10/3 (thir 6) 

Huyçn Que San 

- O huyn (02 ngu'ôilhuyén): Ei din Lâ1I1TI dao và can b chuyên trách Vn phông Diu ph& 
N]IM cap huyn hoac Vn phông các Chuo'ng trmnh MTQG huyn). 
- 6 xã (02 ngztài/xa gôin 06 x Qul Xuân 2, Qué' Phi,, Qué Cháu, QuÉ Minh, Qué' An, 
Qué Long): Can b chuyên trách NTM xã và kê toán xä: 06 xa x 02 nguô'i/xä 12 nguôi. 

• , - 0 thon (08 thon): Moi thon ch9n 02 ngu'ai la thanh vien Ban Phat trien trien thon a thon 
phân dâu dt chuân thôn NTM giai doan 2021-2025 thuc 06 xä nêu trên: 08 thôn x 02 
ngithi/thôn = 16 ngi.thi. 

Huyn Di Loc 

- 6 huyn (V2 ngu'ôilhuyen,): Di din Lânh do và can b chuyên trách Vn phông Diu pMi 
NTM cap huyên (ho.c Van phông các huong trInh MTQG huyn). 
- 6 x 02 ngu'&i/xâ, gain 15 xâ: Dqi San, Dgi Hig, Dgi Lnh, Dgi Hang, Dgi Dng, 
Dgi Quang, Dgi Nghia, Dai An, Dai Hda, Dai Cztô'ng, Dai Minh, i Phong, Di Tháng, 
Dai Tan, Dai hánh,): C bô chuyén trách NTM xã và ké toán xã: 15 xã x 02 nguô'i/xã 
30 nguoi. 
- 0 thôn (29 thón): Môi thôn ch9n 02 nguôi là thành viên Ban Phát triên triên thôn ó thôn 
phân dâu dat chuân tbôn NTM giai doan 2021-2025 thuc 15 xa nêu trên: 29 thôn x 02 
ngithi/thôn = 58 nguôi 

Thânh ph Tarn 
KS' 

- 6 huyn (02 ngu'c31/huyén): Di din Lnh dao vâ can b chuyên trách Van phông Diu pMi 
NTM thãnh phô 
- 6 xâ (02 ngztài/xà; gain 03 xâ: Tarn Ngçc, Tarn Phi, Tarn Tháng): C b chuyên trách 
NTM xä va kê toan xã: 03 xa x 02 ngixai/xâ = 06 ngu'ai. 
- 6 thôn (07 thón): Mi thôn ch9n 02 ngu'ôi là thânh viên Ban Phát trin trin thôn a thôn 
phân dâu dat chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuôc 03 xã néu trén: 07 thôn x 02 
ngi/thôn = 14 ngithi. 



Huyên Duy Xuyén 

Huyn Thãng 
Binh 

Huyen Hip Dtrc 

TT 

L&p thu 04, 
tirngày 16-
17/3/2023, 

khai mac 1i1c 
08h00 ngày 
16/3  (thr 5) 

Lópthii'03, 
trngày 14-
15/3/2023, 

khai mac lüc 
08h00 ngày 
14/3  (thir 3) 

Thôi gian Dia phtro'ng Thành phn & cp huyn, xa, thôn 
- O huyên (02 ngô/7uyên): Di din Lath d?o và can b chuyên trách Vn phông Diu ph& 
NT[M cap huyn (hoc Vn phông các Chiiorig trInh MTQG huyên). 
- O xã (02 ng1&i/xd; gdm 11 xci:Tiên Châu, Tiên Phong, Tién Ha, Tiên Cánh, Tién Cdin, 
Tiên An, Tiên Hip, Tiên San, Tién M9, Tiên L5c, Tiên ThQ): Can b chuyên trách NTM xã và kê toán xã: 11 xã x 02 ngtthi/xa =22 ngui. 
- O thôn (37 thôn): Mi thôn chpn 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn thôn 
phân dâu dt chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuôc 11 xa neu trén: 37 thôn x 02 
ngui/thôn 74 ngui. 

- O huyên (02 ngwôi/7iuyen): D?i din Lath d?o và can b chuyên trách Van phông F)iu pMj 
NTM cap huyên (hoàc Van phông các Chuong trInh MTQG huyên). 
- O xã (02 ngithi/x; gm 06 xä: Duy Pht, Duy Tan, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Phithc, 
Duy Vinh): Can b chuyên trách NTM xã và ké toán xã: 06 xä x 02 ngi1Yi/xã = 12 ngui. 
- O thôn (09 thón): Mi thôn chon 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn thôn  
phân dâu d?t chuân thôn NTM giai don 202 1-2025 thuôc 06 xa nêu trén: 09 thôn x 02,4 
ngui/thon = 18 ngithi 

,' % - Ci huyen (02 ngtôiñmyen): D?i din Lath dao vâ can b chuyên trách Van phông F)iêu phôZ 
NTM cp huyên (hoAc Van phông các Chuo'ng trinh MTQG huyên). 
- O xã (02 ngztài/xâ; gain 17 xd. BInh Giang, BInh Hái, BInh Sa, BInh Phuc, BInh. 
Nguyen, BInh Ti, BInh Trung, Blnh An, Blnh Qué, BInh Chánh, BInh Phi, BInh Triéu, 
Bmnh Quj, BInh Dinh Bác, BInh Dinh Nain, BInh Tn, BInh Lanh): 

Can bô chuyên trách NTM xã và kê toán xã: 17 xa x 02 ngithi/xa 34 ngutyi. 
- 6 thôn (24 thón): Mi xâ chon 01 ngi là thành viên Ban Phát trin trin thôn & thôn 
phân dâu dt chuãn thôn NTM giai don 2021-2025 thuôc 17 xã nêu trên: 24 thôn x 01 
nguo'i/thon =24 nguo'i. 

- C huyén (02 ngtc&i/huyen): D?i din Länh dao và can b chuyên trách Van phông Diu ph& 
NTM cap huyén hoAc Van phông cac Chuong trmnh MTQG huyên). 

Huyn Tiên Phu'rc 



Thành phn ir cp huyên, xã, thôn 
- O xã (02 ngc&i/xâ; goin 10 xâ. Qu ThO, BInh Lain, Tháng Phithc, Hiép Hôa, Hiêp 
Thun, BInh San, Qué Luu, Phw&c Trà, Song Trà, Phu'ó'c Gia): Can b chuyên trách 
NTM xã và kê toán xã: 10 xâ x 02 nguñ/xâ =20 ngui. 
- d thôn (22 thôn): Mi thôn ch9n 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn thôn 
phân dau dt chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuc 10 xã nêu trên: 22 thôn x 02 
nguô'i/thon =44 ngu'i. 

- O thãnh pM (02 ngu'ôi/huyên,): Dai din Lânh do vâ can b chuyên trách Van phông Diu 
phôi NTM thânh phô; 
- O xâ (02 ngztài/xd; gin 02 xâ: á'in Ha, dm Than/i,): Can bô chuyên trách NTM xã va 
kê toán xâ: 02 xã x 02 ngu'ô'i/xa = 04 ngixô'i. 
- O thôn (04 thón): Mi xã chçn 02 ngu'ôi là thành viên Ban Phát trin trin thôn ó' thôn 
phân dâu d?t chuân thôn NTM giai do?n 202 1-2025 thuc 02 xã nêu trên: 04 thôn x 02 
ngithi/thon 08 nguô'i. 

- O huyên (02 ngu'ài//ién): Di din Lath do vâ can b chuyên trách Van phông Diu pMi 
NTM cap huyn (hoc Van phông các Chuong trinh MTQG huyn). 
- O xâ (02 ngu'ài/th; gain 07 th: Axan, Lang, Atiëng, AnOng, Bhaléê, Awrong, Dang): 
C b chuyên trách NTM xã và kê toán xã: 07 xa x 02 ngu'ô'i/xa = 14 ngu'ôi. 
- O thôn (20 thón): Mi thôn ch9n 02 ngui là thành viên Ban Phát trin trin thôn thôn 
phân dâu dt chuân thôn NTM giai domn 2021-2025 thuc 07 xã nêu trên: 20 thôn x 02 
nguôi/thôn =40 ngui. 

- O huyn (02 ngzt&i/huyên): Di din Lãnh d?o và can b chuyên trách Van phông Diu ph& 
NTM cap huyên (ho.c Vn phông các Chuoiig trmnh MTQG huyn). 
- d xã (02 ngui/xa; gain 05 xa: Ca Dy, 0th Vl, La Dêê, Ta Po'o; Dá'c TOz): Can bô 
chuyên trách NTM xã và ké toán xâ: 05 xâ x 02 ngii/xã = 10 ngu'ôi. 
- d thôn (06 thón): Mi thôn ch9n 02 nguôi là thânh viên Ban Phát trin trin thôn ó' thôn 
phân dâu d?t chuân thôn NTM giai doan 2021-2025 thuôc 05 x  nn trn flA t1iAr vfl) 

TT Thôi gian 

5 

Ló'p thu 05, 
tü' ngày 21-
22/3/2023, 

khai mac lüc 
08h00 ngày 
21/3 (thir3) 

LO'p thfr 04, 
tCrngây 16-
17/3/2023, 

khai mac lüc 
08h00 ngày 
16/3 (thir 5 

Huyn Narn Giang 

Huyn Tây Giang 

Thânh ph Hi An 

]Jia phu'o'ng 
7 



LO'pthfr06 
tfr ngày 23-
24/3/2023, 

khai mac lüc 
08h00 ngày 
23/3 (thr 5) 

Huyên Bc Trà 
My 

Huyên Dông 
Giang 

TT Thô'i gian Bja phu'ong 

Huyén Phuóc Sm 

nguà'i/thon = 12 ngithi. 

- O huyn (02 n 31zyên): Di din Lnh c10 và can b chuyên trách Van phông Di&i phi 
NTM cap huyn hoàc Van phông các Chuong trmnh MTQG huyn). 
- O xä (02 ngzthi/xä; go'm 10 Xä.PhZthC Lc, Phithc Thành, Pluc&c Kim, Phuóc Gong, 
Phcóc Chánh, Phzthc M9, Phithc Dc, Ph&c Hiêp, Phzthc Hda, Phit&c Xuán): 

Can bô chuyên trách NTM xä và kê toán xã: 10 xã x 02 ngthi/xa =20 nguO'i. 
- O thôn (13 thOn): Mi thôn ch9n 02 ngu'i là thành viên Ban Phát trin trin thôn a thôn phân dâu dat chuân thôn NTM giai doan 202 1-2025 thuôc 10 xã nêu trên: 13 thôn x 02 nguai/thon =26 nguyi. 

- (3 huyên (02 ngtc&i/hzyén): Di din Lãnh dao và can b chuyên trách Van phông E)iu pMi 
NTM cap huyén (hoc Van phông các Chuang trInh MTQG huyên). 
- Oxâ 

(02 ngzthi/xâ, gdm 11 xâ: Trà Ka, Trà Giáp, Trà Giác, Trà Bui, Trà Dc, Trà Tan, 
Trà San, Trà Du'ang, Trà £)Ong, Ti-a Mi', Trà Kót): Can b chuyên trách NTM xâ va kê 
toán xã: 11 xã x 02 nguô'i/xa =22 nguôi. 
- dthôn (13 thOn): Mi thôn chon 02 ngLthi là thành viên Ban Phát trin trin thôn & thôn 
phân dâu dat chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuôc 11 xä nêu trên: 13 thôn x 02 
ngixai/thon =26 ngrôi. 

- (3 huyên (02 ngcdnyen): Dai din Lath do và can b chuyên trách Van phông Diu ph& 
NTM cap huyên (hoc Vn phông các Chuo'ng trInh MTQG huyên). 
- Oxã (02 ngtc&i/xa; gám 04 xã. Za Hung, Ttc, SOng Kón, Ka Dàng): 

Can bô chuyên trách NTM xã và ké toán xä: 04 xã x 02 ngu'O'i/xa =08 nguyi. 
- (3thôn (04 thón): Mi thôn chon 02 ngi là thành viên Ban Phát trin trin thôn a thôn 
phân dâu dt chuân thôn NTM giai doan 2021-2025 thuôc 04 xã nêu trén: 04 thôn x 02 
nguô'i/thon =08 nguai. 

Lop thil' 05, 
tr ngày 21-
22/3/2023, 

khai mac lüc 
08h00 ngày 
21/3 (thir3) 
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Thãnh phn 0' cp huyên, xã, thôn 

6 



9 

 

TT Thô'i gian Dia phu'o'ng 

   

 

Thành phn ô' cp huyn, xã, thôn 

   

   

Huyn Narn Trà 
My 

- O huyên (02 ngtcôi'7zuyn): Di din Lnh dio và can b chuyên trách Vn phông Diu ph6i 
NTM cap huyn (hoc Vn phông các Chuong trinh MTQG huyn). 
- O xâ (02 ngithi/xä; go'm 10 xà: Trà Leng, Trà Dcin, Trà Tap, Trà Mai, Trà Gang, Trà 
Linh, Trà Narn, Trâ Don, Trà Van, Trà Vinh,): Can bô chuyên trách NTM xâ và ké toán 
xä: 10 xâ x 02 ngu'ôi/xâ =20 ngu1i. 
- O thôn (14 thôn): Mi thôn ch9n 02 ngithi là thành viên Ban Phát trin trin thôn ô thôn 
phân dâu dat chuân thôn NTM giai don 2021-2025 thuc 10 xã nêu trén: 14 thôn x 02 
ngui/thôn =28 ngu'ô'i. 

    

       

       

       

Ghi chü: Thôn phn du dtt chun thôn NTM kiu rnu giai doan 202 1-2025 theo danh sach thôn ma dja phuoig dã dãng k 
vâi Van phông Diêu phôi NTM tinh (trr các thôn dã tp huân nàrn 2021); trung hçp có thay dôi thôn phân dâu dt chuân NTM 
giai doan 2021-2025 so vó'i danh sách dã däng k thI rnè'i các thôn thay dôi dê dir tp huân và cp nhp danh sách thôn thay dôi cho 
Van phông Diêu phôi NTM tinh dê tong h'p, theo dOi tham rnu'u. 



Thixng trirc Ban Chi 
dao/Lânh dao 

VPDPNTM tinh 

Phu luc II 
CHTfOG TRINH TP HUAN 
Thôn nông thôn m&i kiêu mu 

(Kern theo Kê hoqch so Oj/KI-J-BC ngày022J02/2023 ca Ban Chi dqo tinh 

DON VI THTIC 
lIEN 

TT NOT DUNG 
N•â thfr nht 

On djnh th chirc, tuyên b 12 do, gii thiêu dai 
biêu; thông qua Chu'oiig trInh tp huân. 

3 

Khai mtc tp hun 

Trik khai chü trixong xây dmg NTM giai do?n 2021-2025 và Bô tiéu clii thôn NTIvf kiêu rnâu 
giai doan 2 022-2025 trén da bàn tinh Quãng 
Nam. 

Biieij chQu (bet ddu hc 13h30) 

- Hucng din quy trInh thuc hin, 1p phê duyêt 
Phuong an xây dimg thôn NTM kiêu miu den 
nAm 2025. 

- Nlhüng kinh nghiêm khi xây dirng thôn NTM 
kiêu mâu thi gian qua 

Ngày thfr hai 

BuiJi sang (Mt ddu hc 08h00) 

1 kiêu mâu giai don 2022-2025. 
- Quy djnh dánh giá, x& cong nhân thOn NTM 

- so cOng nhn thôn NTM kiu mu 
Buiij chiu ('bit ddu hc 13h3Q) 

2 

lien quan. 
thôn NTM kiêu mu Va các ni dung khác có 

Co ch M try ngun luc, noi dung chi h tra 

Thão 1un, giái dáp nhtmg khO khAn, vuó'ng 
mAc trong qua trinh triên khai thuc hién ti dja 
phrnmg trong xây ding thôn NTM kiêu mâu.  

Phông K hoch — 
Nghiêp vii 

Phông K hoch — 
Nghip viii, Phông 

HCTH 

Phông K hotch — 
Nghip v1i 

Länh dao VAn phông, 
02 Phông chuyên mon 



TT Ho vã ten Chfrc vu Va don vj S din thoi 

11 
Phu lic III 

DANH SAd CAN BO THAM GIA TAP HUAN CUA HUYN  
(Kern theo Khoach só O-/KH-BcD ngày 0L/O2/2O23 ca Ban Chi do tinh) 

Ngtrôi 1p danh sách 
(diên thoai) 

, ngày tháng nárn 2023 
LANH DAO VAN PHONG BIU PHOI 

NTM HUYIEN  
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