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V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - 
Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa 
đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng 
Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên 
địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, 
Truyền hình các huyện, thị xã/thành phố;
- UBND các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 
Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, 
hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tổ chức thành công cuộc thi 
"Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu 
quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, đạt kế hoạch đề ra và đem lại hiệu 
quả thiết thực. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (Văn phòng Điều phối NTM) kính đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Các Sở, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
Báo Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; Trung 
tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các 
huyện, thị xã/thành phố và UBND các xã (tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, 
hệ thống loa ở các thôn) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phối hợp tuyên truyền về 
mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc thi trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

1. Các Sở, ngành, Hội, đoàn thể có liên quan phối hợp tham gia tổ chức 
cuộc thi; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi, trong đó cần tận 
dụng tối đa các kênh thông tin như: Trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh xã, Cổng 
thông tin điện tử (của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị), kể cả tuyên truyền qua 
zalo, facebook, tổng đài 1022, Smart Quảng Nam, báo chí Trung ương và địa 
phương, kể cả nghiên cứu kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam,… Sở Thông 
tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc thi, chỉ 



đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh tạo Pano lưu trữ dữ liệu cuộc thi trên cổng thông tin 
điện tử http://nongthonmoi.net.

2. Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi ở Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi đến toàn thể hội viên, hỗ trợ, 
giúp đỡ các hội viên, các thôn đăng ký tham gia cuộc thi bằng những việc làm 
thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam hướng dẫn, hỗ trợ các địa
phương trong việc xây dựng các phim, clip, hình ảnh tham gia thi. Đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin và
Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ
các xã xây dựng phóng sự, hình ảnh hoặc phim dự thi đảm bảo chất lượng; chỉ
đạo UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thể lệ thi trên Đài Truyền
thanh xã và hệ thống loa ở các thôn để người dân biết và tích cực tham gia thi
(tăng cường thời gian để phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung thi, thể lệ thi
trên Đài Truyền thanh xã, một tuần ít nhất 2-3 lần).

(Có bài tuyên truyền kèm theo)

Kính đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Các Sở, ngành, 
Hội, đoàn thể tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam, các cơ 
quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã/thành phố 
và UBND các xã  quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (báo cáo);
- CPVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao

http://nongthonmoi.net/


TUYÊN TRUYỀN CUỘC THI "VƯỜN - TƯỜNG - ĐƯỜNG ĐẸP" VÀ 
“CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA ĐẸP, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ” TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023
Tiếp nối sự thành công của cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và 

“Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021, thực hiện chủ 
trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình Truyền thông 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tổ 
chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, 
hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 tại Kế hoạch số 
238/KH-UBND ngày 12/01/2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung dự thi gồm: 
- Hộ gia đình có vườn mẫu.
- Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp.
- Xã, thôn, huyện có tuyến đường đẹp.
- Thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.
2. Thời gian tổ chức thi các cấp: 
- Cấp huyện (UBND các huyện, thị xã, thành phố): Hoàn thành việc tổ 

chức cuộc thi trước ngày 31/3/2023.
- Cấp tỉnh: Hoàn thành việc tổ chức cuộc thi trong tháng 4/2023 và tổ 

chức tổng kết, trao giải trước tháng 6/2023.
3. Số lượng đơn vị dự thi:
- Cấp huyện: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, thôn, xã 

đăng ký tham gia dự thi các nội dung trên, cấp huyện thành lập Hội đồng để xét 
chọn và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh). Khuyến khích cấp huyện tổ chức thi cấp huyện.

- Số lượng đăng ký thi cấp tỉnh: Mỗi huyện chọn tối đa 05 hộ gia đình có 
vườn mẫu, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và 
05 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi 
cấp tỉnh.

4. Tiêu chí tham gia dự thi: 
* Đối với Vườn mẫu
Vườn từ 1.000 m2 trở lên, vườn phải gắn với nhà ở, được chỉnh trang 

(vườn cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; lựa chọn các loại cây trồng 
do ngành nông nghiệp khuyến cáo, phù hợp với quy hoạch sản xuất hàng hóa 
của địa phương, có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập; không còn các loại cây tạp 
trong vườn; sản phẩm từ vườn đảm bảo an toàn thực phẩm) và vườn đạt tiêu chí 
vườn mẫu do UBND cấp huyện quy định (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022). 



(UBND cấp huyện chưa ban hành tiêu chí vườn mẫu thì không được tham 
gia dự thi nội dung này)

* Đối với Tường rào - cổng ngõ đẹp 
- Hộ gia đình dự thi nội dung này phải có tường rào và cổng ngõ (nếu chỉ 

có 01 nội dung tường rào hoặc chỉ 01 cổng ngõ thì không được dự thi).
- Tường rào bằng cây xanh, được cắt tỉa gọn gàng hoặc tường rào khác 

được phủ cây xanh, trồng hoa hoặc tường rào xếp đá. Đối với tường rào bằng bê 
tông - xi măng ưu tiên xét chọn tường rào có vẽ tranh bích họa khi xét tặng 
thưởng. Cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa cảnh quan làng quê.

* Đối với Đường đẹp
- Loại đường tham gia dự thi: Đường huyện (ĐH), đường xã (ĐX) và 

đường trục thôn, liên thôn. Trong đó, đường ĐH phải đảm bảo mặt đường tối 
thiểu quy định tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND 
tỉnh. Đường xã, đường thôn phải bảo đảm chuẩn theo quy định tại Điều 4 Quyết 
định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.

- Chiều dài tuyến đường dự thi: Tối thiểu 800m.
- Tuyến đường dự thi phải đảm bảo các tiêu chí: Sáng – xanh – sạch – 

đẹp.
- Đảm bảo quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ, an toàn giao thông theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn 
số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022.

* Đối với Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả
a) Về cơ sở vật chất văn hóa
- Nhà văn hóa thôn:
+ Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, có công trình vệ sinh sạch 

sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn.
+ Nhà văn hoá thôn có tường rào, cổng ngõ; khuyến khích làm hàng rào 

bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa. Diện tích 
trồng cây xanh, trồng hoa của nhà văn hóa thôn tối thiểu là 20% (phần diện tích 
đất trống của khuôn viên nhà văn hóa thôn sau khi bố trí các hạng mục cần thiết 
khác).

+ Nhà văn hóa thôn có đầy đủ bàn ghế ngồi, trang trí khánh tiết, hệ thống 
âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn 
nghệ; có bản tin, nội quy hoạt động. Nhà văn hóa thôn có Wifi để phục vụ miễn 
phí cho Nhân dân khai thác các thông tin hữu ích qua mạng phục vụ học tập, sản 
xuất và đời sống (các thôn ở khu vực 06 huyện miền núi cao Wifi khuyến 
khích). Nhà văn hóa thôn có tủ (kệ) sách (trên 100 đầu sách các loại phục vụ học 
tập, nghiên cứu, giải trí).



+ Thôn có hệ thống loa được kết nối với Đài truyền thanh xã (bằng vô 
tuyến hoặc hữu tuyến hoặc truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin) hoạt 
động tốt, thường xuyên cung cấp thông tin đến người dân trong thôn.

- Khu thể thao thôn: Có diện tích khu thể thao thôn (có thể sử dụng để 
đánh bóng chuyền, cầu lông và các môn thể thao thích hợp khác): Từ 500m2 trở 
lên đối với xã thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, 300m2 trở lên đối 
với xã thuộc 03 huyện miền núi thấp và 200m2 trở lên đối với xã thuộc 06 huyện 
miền núi cao. Khu thể thao thôn có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp 
với phong trào thể thao ở địa phương (như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá…).

b) Về hoạt động:
- Thôn có Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao hằng năm được UBND 

xã phê duyệt nhằm thu hút mọi người tham gia phong trào trong thôn; được 
UBND xã bố trí kinh phí hoạt động hằng năm; có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu 
quả, đúng quy định nguồn kinh phí được hỗ trợ hoạt động thường xuyên Nhà 
văn hóa - Khu thể thao thôn từ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 
14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - 
Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-
2026.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thu hút người dân tham gia hoạt 
động thể dục, thể thao thường xuyên: ≥30% dân số trong thôn đối với thôn thuộc 
các huyện miền núi cao; ≥35% dân số trong thôn đối với thôn thuộc các huyện 
miền núi thấp; ≥40% dân số trong thôn đối với thôn thuộc các huyện đồng bằng.

5.  Giải thưởng cuộc thi:
Giải thưởng thi cấp tỉnh (Tổng cộng 79 giải)
a) Giải thưởng đối với Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả (16 

giải)
- 01 giải Nhất: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi và tiền thưởng 100 triệu đồng/giải.
- 03 giải Ba: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi và tiền thưởng 70 triệu đồng/giải.
- 10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích của Trưởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 40 triệu đồng/giải.
b) Giải thưởng đối với cuộc thi “Vườn – Tường – Đường” đẹp (63 giải)
b1) Giải nhất (03 giải)
- 02 giải cho hộ gia đình: 01 hộ gia đình có vườn đẹp và 01 hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng 
Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 30 triệu đồng/giải.



- 01 giải cho Tuyến đường đẹp: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của 
Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng.

b2) Giải nhì (06 giải)
- 04 giải cho hộ gia đình: 02 hộ gia đình có vườn đẹp và 02 hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ 
chức Cuộc thi và tiền thưởng 20 triệu đồng/giải;

- 02 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng 
Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 100 triệu đồng/giải.

b3) Giải ba (09 giải)
- 06 giải cho hộ gia đình: 03 hộ gia đình có vườn đẹp và 03 hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ 
chức Cuộc thi và tiền thưởng 15 triệu đồng/giải.

- 03 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng 
Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 70 triệu đồng/giải.

b4) Giải khuyến khích (45 giải)
- 30 giải cho hộ gia đình: 15 hộ gia đình có vườn đẹp và 15 hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp. Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích của 
Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 08 triệu đồng/giải.

- 15 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích 
của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 40 triệu đồng/giải.

2. Giải thưởng đối với cuộc thi cấp huyện (nếu huyện tổ chức thi): UBND 
cấp huyện quyết định khen thưởng Giấy khen và tiền thưởng cho các thôn đạt 
giải cao ở Cuộc thi cấp huyện cho phù hợp với điều kiện của địa phương, nhưng 
đảm bảo cơ cấu giải thưởng và tiền thưởng kèm theo không cao hơn cấp tỉnh.

Các nội dung liên quan về cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện 
tử http://nongthonmoi.net. Cá nhân, tổ chức tham gia dự thi có liên hệ trực tiếp 
cán bộ chuyên trách NTM ở xã hoặc Văn phòng Điều phối NTM huyện, thị xã, 
thành phố để được hướng dẫn chi tiết thể lệ và hồ sơ dự thi./.

http://nongthonmoi.net/
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