
UBND TINH QUANG NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN Cifi DiO CAC CHUONG Dôc lap - Ti do - Hnh phüc 
TRINH MVC  TIEU QUOC GIA 

S& Ot.  /KH-BCD Quáng Nam, ngày Otháng 01 nám 2022 

KE HOACH 
Thm d!nh  các tiêu chI xã nông thôn mó'i, nông thôn mi 

nâng cao nãm 2021 trên dla  bàn tinh Quãng Nam 

Can cii' Quylt djnh sá 3954/QD-UBND ngày 31/12/2021 cia UBND tInh 
Vê vic thành 1p Ban ChI dgo các Chu'o'ng trinh MTQG tinh Quáng Nam, giai 
dogn 2021-2025; 

Can c& Quyê't djnh s 3679/QD- UBND ngày 15/12/2021 cia UBND tinh 
Vê vic kin toàn Doàn thâm djnh các tiêu chI nông thôn mâi trên dja bàn tinh 
Quáng Nam, giai dogn 202 1-2025, 

Can cii' Quyt djnh sc 12/QD-BCD ngày 01/02/202 1 cza Ban Chi dçio các 
Chwo'ng trInh MTQG tinh Ban hành Chu'o'ng trInh cong tác nám 2021 ye thy'c 
hiçn Chwong trInh MTQG xdy dyng nông thOn mái (NTM) trên dja bàn tinh 
Quáng Nam; 

Can ci Thông báo so 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 cia UBND tinh 
Quáng Nam Danh sách các xâ phân dáu dgt chuán NTM frên dja bàn tInh 
Quáng Nam, gial dogn 2021-2025; 

Theo d nghj cüa UBND huyn, thi xa, thành phO': Nji Thành, Thàng 
Blnh, NOng Son, Dai L5c,Diên Bàn và H5i An ye thám djnh, xét, cOng nhn xã 
dgt chuán NTM xä NTM nâng cao nám 2021. 

Ban Chi do các Chumg trInh MTQG tinh (Ban Chi dgo tinh) xây dimg 
kê hoach to chüc thâm djnh các tiêu chI NTM, NTM nâng cao ti các xA phân 
dau dt chuân NTM, NTM nâng cao nam 2021, gôm các ni dung sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Thirc hin dng b cong tác thm djnh các chi tiêu, tiêu chI NTM dé có Co 
sâ tong hçrp, báo cáo Hi dông thâm djnh tinh xem xét, dê nghj ChU tjch UBND 
tinh cong nhn xã dt chuân NTM, xâ dtt chuân NTM nâng cao näm 2021 theo 
dung các quy djnh hin hành cüa Trung uong và cüa Tinh. 

2. Yen cu 

- Cong tác thm djnh, xét cOng nhn xâ d.t chun NTM, xâ dt chun 
NTM nâng cao nàm 2021 phài bão dam cong khai, chInh xác, day dü ho so, 
dung trInh tir, thu tic quy djnh ti Quyêt djnh so 2598/QD-UBND ngày 
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21/7/2017 và Quy& djnh s 27821QD-UBND ngày 03/9/2019 cüa UBND tinh; 
Cong van so 1 1TBCD-VPDPNTM ngày 10/10/20 17 cüa Ban Chi dao  tinh V/v 
hithng dan 1p thu tiic, ho so dé nghj thâm tra, thâm djnh, xét cong then xã dat 
chuân NTM giai dotn 2017-2020 và ni dung theo Kê ho.ch nay. 

- Cac thành viên Doàn thrn dinh tinh chiu trách nhiêm thm djnh mirc d 
dat chuân tmg chi tiêu, tiêu chI xã NTM, xã NTM nâng cao tai  các xâ nêu trên 
theo dung quy djnh, bão dam thrc chat, không dê n tiêu chI. 

- Thrc hin cong tác thm djnh dam bão an toân, tuân thu nghiêm các qui 
djnh ye phông, chông djch Covid-19. 

II. KE HOACH THAM DIMI 

1. Thô'i gian, dja dim: Theo Phy lyc I kern theo KI hogch nay. 

Gia? Van phOng Diu phi Chuong trinh MTQG xây dirng NTM tinh (Van 
phOng Diêu phOi NTM tInh) chuân bj phuong tin dê don cac thành viên Doàn 
thâm djnh tinh (don tgi Sà Nóng nghip và PTNT, d/a chi: So 119 Hing Vwo'ng, 
thànhphO Tarn Kj), tinh QuángNarn). 

2. Thành phn, kmnh rn&i: 

- (Y tinh: Dai din Ban Chi dao  tinh, Uy ban M1TQ Vit Nam tinh; 1nh dao 
và can b chuyên trách Vn phOng Diêu phôi NTM tinh; các thành viên Doàn thâm 
djnh tinh. 

- d huyn, thj xd, thành pM (ca'p huyn): Dai  din lãnh dao  UBND, 
HDND, Uy ban MTTQ Vit Nam, lãnh dao  và chuyên trách Van phOng Diêu 
phôi NTM; dai  din lãnh dao  các PhOng, ban có lien quan: Nông nghip và 
PTNT/Kinh tê, Kinh tê - Ha tang/Quân 1 do thj, Tài nguyen - Môi tn.rng, Tài 
chInh — Kê hoach (do UBND cap huyn rnài). 

- dxâ: Dai  din lành dao  Dâng üy, UBND, Uy ban MTTQ Vit Nam xâ, 
Ban Quân 1 NTM; can b, cong chüc có lien quan den vic dánh giá các chi 
tiêu, tiêu chI xã NTM, xã NTM nâng cao (do UBND xâ rn&i). 

Ban C1hi dgo tinh tá chü'c thdrn djnh xä NTM NTM nâng cao trong tInh 
hInh djch Covid-19 dang diên biên phc tgp, dé nghj UBND cap huyn, xä rnài 
thành phán dt thárn djnh ccp huyn, xä darn báo theo thành phán, hcin ché tOi da 
thànhphân c4 thârn d/nh dê darn báo tOt cOng tácphông, chOng djch C!ovid19.  

3. Ni dung can cfr thm djnh 

- Thirc hin theo các ni dung quy djnh tai  the van ban cüa UBND tinh và 
Ban Chi dao  tinh: Quyêt djnh so 1682/QD-UBND ngày 15/5/2017 cüa UBND 
tinh; Quyêt djnh so 2598/QD-UBND ngay 21/7/2017 cüa UBND tinh; Quyêt 
djnh sO 354 1/QD-UBND ngày 21/7/2017 cüa UBND tinh; Quyet djnh so 
2782/QD-UBND ngày 03/9/20 19 cüa UBND tinh; COng van sO 4661LJBND-
KTN ngày 25/01/2017 cüa LTBND tinh V/v giao nhim vii thc hin Tiêu chI 
huyn NTM và B tiêu chI quOc gia ye xâ NTM trên dja ban tinh, giai doan 
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2016-2020; Cong van s 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 cüa UBND tinh 
V/v giao nhim vv phii trách, huâng dn triên khai thirc hin các tiêu chI xã 
NTM nâng cao, xà NTM kiêu mâu trên dja bàn tinh và Cong van so 1 1/BCD-
\TPDPNTM ngày 10/10/2017 cüa Ban Chi do tinh. 

- Các quy djnh hin hành cüa Nha nuâc có lien quan. 

4. Phirong pháp thm djnh 

- Tmg thành viên cüa Doàn thm djnh tinh duçc giao nhim vii thm djnh 
theo trng chi tiêu, tiêu chI xâ NTM, xã NTM nâng cao chU dng nghiên ciru 
truOc ho so cüa xã (do Van phông Diêu phói NTM tjnh gt'i,) và lam vic vOi các 
can b có lien quan den vic dánh giá các chi tiêu, tiêu chI xã NTM, xã NTM 
nâng cao dê chuân bj day dü các ho so, tài lieu phçic vii cong tác thâm djnh; 
dông thyi, tiên hânh kiêm tra thrc dja ye kêt qua các chi tiêu, tiêu chI xã NTM, 
xã NTM nâng cao dê có kêt li4n tti buôi thâm djnh. 

- Can cir các quy djnh hin hành cüa Trung uong, cüa tinh v mirc d dt 
chuân cüa tüng chi tiêu, tiêu chI xà NTM, xà NTM nâng cao và cách tInh toán 
theo huàng dan cüa ngành chuyên mon cap trên, tfrng thành viên Doân thâm djnh 
tinh tiên hành thârn djnh chi tieu, tiêu chI xã NTM, xã NTM nâng cao do don vj 
phii trách; hgn chê thâp nhât vic yêu cáu dja phu'o'ng cung cap các ni dung 
khóng dzng theo quy d/n/i, hwáng dan; chju trách nhim ye két qua thãm djnh 
truâc ThU trtthng cüa don vj mInh (du'ctc UBND tinh giao nhim vy thyv hin Bó 
tiêu chI quôc gia ye xâ NTM tçzi Cong van sO 466/UBND-KTN ngày 2 5/01/201 7, 
xa NTM náng cao, xà NTM kieu máu tgi COng van so 6568/UBND-KTN ngày 
01/11/2019 và TrtthngDoàn thám dfnh tinh). 

- Cui buM thm djnh, dành khoáng 60 phUt d các thành viên Doàn thâm 
djnh tinh báo cáo kêt qua thâm djnh thng chi tiêu, tiêu chi xã NTM, xã NTM nâng 
cao trên dja bàn xã và nhn xét dánh giá chung cUa Tnr&ng Doàn thâm djnh tinh. 

Trong qua trInh thm djnh, nu có phát sinh, vixàng mc lien quan dn 
ni dung thâm djnh chi tiêu, tiêu chI xã NTM, xã NTM nâng cao, thành viên 
Doàn thâm djnh tinh báo cáo vói Tru&ng doàn thâm djnh tinh cUng vói UBND 
cap huyn dé thông nhât ni dung, phuong pháp giãi quyêt. 

III. TO CH1'C THC HIN 
A. 1. Van phong Then phoi NTM tinh 

- Hiirng dn Van phông Diu phM NTM cp huyn: NUi Thành, Thäng 
BInh,NOng San, Di LOc,  Din Bàn và Hi An chi dto UBND các xã chuân bj ho 
so, bô trI can b có lien quan và dja diem lam vic d tüng thành viên Doàn thâm 
djnh tinh tiên hành thâm djnh cac chi tiêu, tiêu chI xà NTM, NTM nâng cao duçic 
thun loi, dam bào các qui djnh ye Cong tác phông, chông dch Covid-19. 

- Tng hcip, báo cáo k& qua thm djnh cho Hi dng thm djnh tinh t 
chirc h9p, thào luQtn, bO phieu xét, cong nhn xA dat  chuân NTM, xâ dat  chuân 
NTM nâng cao cho timg xã; chuân bj day dU ho so, thU tic theo quy djnh d Ban 
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Chi dao  tinh xem xét, trInh Chü tjch UBND tinh quy& djnh cong nhn xã dt 
chuân NTM, xâ dt chuân NTM nâng cao näm 2021. 

- Chun bj các diu kin cn thi& phiic vi cOng tác th.m djnh. 

- Hng ngày, b trI phrnmg tin d don, di.ra các thành viên Doàn thm 
djnh tinh bâo dam dung th?yi gian, dja diem theo Kê hoch nay. 

2. Các S&, ngành và thành viên Doàn thm dlnh  tinh 

- Thu tnr&ng các Si, ngành CO thành viên tham gia Doàn th.m djnh tinh 
tao dieu kin bô trI thai gian dê can b tham gia cong tác thâm djnh theo dung 
kê hotch. 

- Các thành viên Doàn thm dinh tinh có trách nhim tham mixu Thu 
tnrâng các Sâ, ngânh xác nhn ket qua thâm djnh các chi tiêu, tiêu chI xã NTM, 
xã NTM nâng cao duc giao phii trách, báo cáo UBND tinh, Ban Chi dao  tinh 
(qua Van phông Diêu phôi NTM tinh,), không qua 03 ngày lam vic k ti'r ngày 
to chi'rc thâm djnh. 

- D nghj các thânh viên Doàn thm djnh tinh có mt dung gii t?i  dja 
diem quy djnh dê thirc hin cong tác thâm djnh dt yêu câu. 

(Kern theo Phy lyc IL Phân cong thành viên tMrn djnh các tiêu chI xâ NTM 
và Phy lyc III. P/ian cOng thành viên thâm djnh các tiêu chI xd NTM nâng cao) 

P A - S r S S A 3. UBND cac huyçn, th! xa, thanh pho: Nm Thanh, Thang Binh, Nong 
So'n, Di Lc, Din Bàn và Hi An 

Co trách nhirn chi do các Phông, ban lien quan và Van phông Diu phi 
NTM cap huyn phôi hçp chat chë vOi các thành viên Doàn thâm djnh tinh và chi 
dao, hung dan, giüp các xà th'irc hin dung các ni dung Kê hotch nay. Dông 
th?yi chi d.o, huàng dan UBND các xã bô tn dja diem va chuân bj các diêu kin 
lien quan phiic vi cOng tác thâm djnh dam bão phông, chông djch Covid-19. 

4. Uy ban nhân dan các xã 

- Co trách nhim phân cong can b dánh giá các chi tiêu, tiêu chI xã 
NTM, xã NTM nâng cao cung cap day dü thông tin, ho so, thu tçic theo quy djnh 
dê thânh viên Doàn thâm djnh tinh to chüc thâm djnh müc d dt chuân cüa 
t1rng chi tieu, tieu chI xã NTM, xã NTM nâng cao trén dja ban xã bào dam theo 
quy djnh hin hành; chuân bj hO so, thu t%ic lien quan den vic lay kiên ye sir 
hài lông cua ngi.räi dan dOi vâi ket qua xây dimg NTM trên dja bàn xã; chuân bj 
dja diem thâm djnh các chi tiêu, tiêu chI xâ NTM, xä NTM nâng cao theo so do 
huàng dn ti Phy lyc IVvà Phy lyc VdInh kern Ké hogch nay. 

- D nghj UBND xA bá trI dja dim và chun bj các diu kin lien quan 
phc vii cOng tác thâm djnh dam bâo cong tác phông, chOng djch Covid-19 theo 
chi do cua UBND tinh và Ban Chi do Quôc gia phông, chOng djch Covid-19. 
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Ban Chi do tinh d nghj các dja phuang, dan vj lien quan và thành viên 
Doàn thâm djnh tinh triên khai thçrc hin báo dam ni dung Ké hoach  dé ra. 

(K hoqch nay thay the' cho KI hogch sá' 03/BCD ngày 1 0/12/2021 cüa 
Ban Chi dgo tinh Thám djnh các tiêu chI xd NTM NTMnáng cao nám 2021 trên 
dja bàn tinh QuángNam. MQi thông tin chi tiêt xin lien h D/c Than Cong Lan, 
Van phông Diêu phOi NTM tin/i, din thoçii: 0789.443.407, 
Email:conglanqngmail. com).t 

Noinhân: 
- Nhix thành phân môi; 
- B/c Trn Anh Tuân, PCT UBND tinh, Tnrng 
BCD tinh (báo cáo); 
- Các Sä, ngànhcO TV tham gia Doàn thm djnh; 
- Van phOng Diêu phôi NTM tinh; 
- Các thành viên Doàn thm dinh tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô và UBND các 
xã Co lien quail; 
- Luu: VT, VPDPNTM. 
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Phii luc I 
THm GIAN, DA DIEM THAM D4NH 

e hogch sñ: OL /KH-BCD ngày t1/O1/2O22 cza Ban C/il dgo tinh) 

NOG 
C. - 
j  

GTh gian  ma 
Thôi gian xe dn S NN&PTNT 

dOn Doàn thâm djnh 

1 
00— 1 1h30 Hi tnrmg UBND 

x Tam Thtnh, 
huyn Nüi Thành 

05h30 ngày 18/01/2022 
(x NTM 11am 2021) ngày 18/01/2022 

(thu 3) 

2 
Tir 13h30 — 17h00 
ngày 18/01/2022 

(thü3) 

Hi trithng UBND 
xa Tam Sm, 

huyn Niti Thành 
xaNTM näm 2021 

3 
Tir 08h00 — 1 1h30 
ngày 19/01/2022 

(thr 4) 

Hi tru&ng UBND 
xà Tam Trà 

huyn Nüi Thành 

06h00 ngày 19/01/2022 
(xà NTM nm 2021) 

4 
Tir 13h30 — 17h00 
ngà.y 19/01/2022 

(thir 4) 

Hi tm&ng UBND 
xa Tam Xuân II, 
huyn Niji Thành 

xà NTM nâng cao nàm 2021 

5 
Ttir 08h00 — 1 1h30 
ngày 20/01/2022 

(thCr 5) 

HOi  tnxng UBND 
xà Phirâe Ninh, 
huyn Nông Sm 

05h30 ngày 20/01/2022 
(xà NTM 11am 2021) 

6 
T 13h30 — 17h00 
ngày 20/01/2022 

(thi 5) 

Hi tru&ng UBND 
xa Binh Dixcing, 

huyn ThAng Bmnh 
xa NTM 11am 2021 

7 
Ti'r 08h00 — 1 1h30 
ngày 21/01/2022 

(thir 6) 

Hi trung UBND 
xà Dti Quang, 
huyn Dti LOc 

06h00 ngày 21/01/2022 
(xà NTM nâng cao näm 2021) 

8 
T 13h30 — 17h00 
ngày 21/01/2022 

(thu 6) 

HOi  tnr&ng UBND 
xa Din Quang, 
thj xä Din Bàn 

xa NTM nâng cao näm 2021 

Dr kiên trong tháng 
2/2022 

HOi trung UBND 
xa Tan Hip, 

thành pM Hi An 

Van phOng Diu phi NTM tinh së 
thông báo thii gian th.m djnh c1i 

the sau 
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Phu luc H 
CONG THAM DINH CAC TIEU CIII xA NTM NAM 2021 
Tam Thnh, Tam Trà, Tam So'n, Phtr&c Ninh và BInh Dirong) 
ê hogch sô. Oi /KJI-BCD ngày/O1/2O22 cña Ban C/il dgo tin/i) 

Tiêu chI 
—. 

Chfrc vlsi, don vj cong tác DTDI) Dja chi Email Hç va -' 

Phii trách 
chung 

Ngô Tan 
Phó Giám dc Sâ NN&PTNT, Chánh Van 
phông Diu phSi NTM, Tnrâng doàn thm djnh 

0913.488548 ngotanthuysangmai1.com  

Trn Van Noa 
Chi c1ic trtthng Chi clic PTNT, Si NN&PTNT, 
Phó Trithng doàn. 

0983.557434 vannoaqsgmai1.com  

H so 
chung, nç 

dung 
Nguyn Anh Tài PTP phii trách phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0908.9084 10 nguyenanhtaiqnagmai1.com  

N dong Nguyn Thanh Trung CV phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0905.755570 thanhtrungbinhtvxdgmai1.com  
Hso 
chung 

Trân Cong Lan CV phOng KH-NV, VPP NTM tinh 0789.443407 cong1anqngmai1.com  

KDC NTM 
KM Phan Thj Thu Thão CV phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0972.539.724 thaokhtvquangnamgmai1.com  

Phan Hung VTnh TP phông HC-TH, VPDP NTM tinh 09 12.066348 hungvinhttggmai1.com  

1 Dng Ng9c TU PTP Quy hoch, Sâ Xây drng 0905.43 0693 tukt96gmai1.com  

2 Dng Httu Linh CV phông Quãn 1 kêt cu ht tang, Si GT-VT 0977.292747 danghuu1inhdna@gmai1.com  

3, 17.1 
Nguyn Thanh Cao 

TP phOng Quãn 1 cong trinh thüy lçii và Nirâc 
stch nông thôn, CC Thüy lçii, Si NN&PTNT 0913.419029 qnthanhcao@gmai1.com  

Trirong Thj Thüy Trang CV phOng Quãn 1 cong trInh thñy lçii và Nrâc 
sach nông thôn, CC Thüy lqi, Si NN&PTNT 0368.703990 thuytrang098@gmai1.com  

4 Nguyn Vu bang Ngan CV phông QL Nang hrçing, Sâ Cong Thi.rcing 0914.015444 nguyenvuhoangngangmai1.com  

5, 14.1,14.2 Pham Minh Thành CV phông Cong tác H9c sinh, Sinh viên - Pháp 
ch& Sâ GD&DT 

0914.978797 pmthanhsgdqnamgmai1.com  

6, 16 Mai K TP XDNSVH & GD, S VH-TT&DL 0905.926869 maikyvhttgmai1.com  
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Tiêu chI Ho và Ten Chffc vii, don vj cong tác DTDD Dja chi Email 

7 H Vit Dông CV phông QLTM, Si Cong Thiing 0905.751101 ho.vietdongyahoo.com  

8 Dão Thj Thanh Thão PTP CNTT-BCVT, Si TT - TT 0916.379555 thanhthaobcvtgmai1.com  

9 Nguyn Phiic Khucmg CV phông Quán 1 ht thng, S& Xây dimg 0975.266 167 phuckhuonggmai1.eom 

10 
VO VAn Nhfrt TP Thng kê kinh t, Ciic Thng kê tinh 0905.702065 nhutthongkegmai1.com  

Nguyn Thj Thra Thông kê viên chInh, Cic Thng kê tinh 0973.687273 ntthuaqnagmai1.com  

11 H Xuân Khanh TP Bão trçi xA hi, Si LD-TB&XH 0905.321125 khanh7408s1dgmai1.com  

12, 14.3 VO VAn Lan PTP LD — Vic lam, Sâ LD-TB&XH 0913.161507 anhkhoa2504gmail.com  

13 
(HTXNN) 

Nguyn Thj Mai 
PTP Phát trin nông thôn, Chi cuc PTNT, Si 
NN&PTNT 

0987.243109 maikinhtegmai1.com  

15 Dng VAn Hãi CV phông KT-TC, S Y th 0389.542 190 dangvanhai2360gmai1.com  

17.2 -17.7 Nguyn NEt Nhii Hin CV phOng Tng hcip, Chi cic BVMT 098 1.981724 nhuhienmtgmai1.com  

17.8 Cao TAn ThuAn CV phông QL CLNLTS, S& NN&PTNT. 0905.9 14609 thuanthuysan@yahoo.com.vn  

18.1 -18.4 Nguyn Cao Thng 
PTP Xây dirng chInh quyn và Cong tác thanh 
niên, S Ni vt 

0905.492775 thongsnvgmai1.com  

18.5 Tnwng Thj Ha PTP Ph bin, giáo diic pháp 1ut, Si Tix pháp 0989.4 15456 truongthihatpgmai1.com  

18.6 Trtn Thj Dim Phüc 
PTP Bão v, chAm sOc tré em vA BInh dtng giâi, 
Sâ LD-TB&XH 

0945.501105 phucqs@gmail.com  

19.1 Nguyn Tam Phixcmg Phó Chárih Van phOng, B Chi huy QuAn sir tinh 0982.992968 tamphuongqs986gmail.com  

19.2 Nguyen Manh  Tuân Di trung phông PV28, Cong an tinh 0905.323 828 doidiaphuong.pv28qnagmai1.com  
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NONG NGHIE 

vA pn4M 
NONC TUON 

Phu luc III 
G THAM rnrii CAC TIEU Cifi xA NTM NANG CÁO NAM 2021 
04 xã: D.i Quang, Din Quang, Tam Xun II và Tan Hip) 
Ké hoçich so: aj /KH-BC'D ngày /O1/2O22  cia Ban ('hi dqo tinh) 

Tiêu chI Chfrc vii, do'n vj cong tác DTDD Dja chI Email 

1 Nguyn Thj Thi'ra Thng kê viên chInh, Ciie Thng kê tinh 0973.687273 ntthuaqna@gmai1.com  

2 H Xuân Khanh TP Bão trç xã hi, Si LD-TB&XH 0905.321125 khanh7408s1dgmai1.com  

3 
DMg Thj Dung CV chInh phông NVTH, Sâ NN&PTNT 0935.100299 dongdungtsgmai1.com  

. . 
Nguyen Th Mai PTP Phãt trin nông thôn, Chi cue PTNT, S 

NN&PTNT
. 0987.243109 maikinhtegmai1.com  

4.1,4.2,9 Pham Minh Thành CV phông Cong tác H9c sinh, Sinh viên - Pháp 
che, S GD&DT 

0914.978797 pmthanhsgdqnamgmai1.com  

4.3 VO Van Lan PTP LD — Vic lam, Sâ LD-TB&XH 0913.161507 anhkhoa2504gmai1.com  

5 Dng Van Hãi CV PhOng KT-TC, Sâ Y t 0389.542 190 dangvanhai2360gmai1.com  

6 Mai K TP XDNSVH & GD, Si VH-TT&DL 0905.926869 maikyvhttgmail.com  

7 Nguyn Nü Nhix Hin CV phOng TMg hçip, Chi ciic BVMT 0981.981724 nhuhienmtgmai1.com  

8 Dão Thj Thanh Thão PTP CNTT-BCVT, Si TT và TT 09 16.379555 thanhthaobcvtgmai1.com  

10 Dtng Hftu Linh CV phOng Quãn l k& cu h t&ng, Sâ GT-VT 0977.292747 danghuu1inhdnagmai1.com  

11 Phan Thj Thu Thão CV phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0972.539.724 thaokhtvquangnamgmai1.com  

12 Nguyn M?nh  Tuân Di trithng phông PV28, Cong an tinh 0905.323 828 doidiaphuong.pv28qnagmai1.com  

Hoscchung, 
Nguyn Anh Tài PTP phi tráeh phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0908.9084 10 nguyenanhtaiqnagmai1.com  

Nç c19ng Nguyn Thanh Trung CV phông KB-NV, VPDP NTM tinh 0905.755570 thanhtrungbinhtvxdgmai1.com  

H so chung Trn Cong Lan CV phOng KH-NV, VPDP NTM tinh 0789.443407 cong1anqngmai1.com  
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"ç'KPn th \ A(Nft - 
VApIJAT 

MG 'IION 

Phu luc IV 
MAKET TM HOI NGH! THAM DINH 

ê' hogch s: Cf  /KH-BCD ngày7'tJI/2O22 cña Ban Chi dio tinh) 

Cm DiO CAC CHU'ONG T1UNH MUC  TIEU QUOC GIA 
TINEI QUNG NAM 

THM DJNH CAC TIEU CHI NONG THON MOI/ 
NONG THON MOI NANG CÁO 

xA , HUYIN/TH! XA/TP  

Tênxã, ngày ... tháng ....nàm 2022 

UA 



5; 14.1 ;14.2 

(B)-1flJ tJEO -j 

Em I (A) [ J 

.11 

Pliuluc V: 
0! TRUOG PHJC V TRAM DNH CAC TIEU CR! NTM TA! CAC xA I hoich so': /KJI-BCL) ngày /O1/2O22 cz2a Ban C7i1 dgo tinh,) 

SQDO 

ucwIs 
5; 15 

TJCHIS6 VPDP 
'ITM HUY  

TI SOD. SQL XA 

TI BOO HUYN 

SAN KHIU L6D wvAc 

(A) C 1JJ Hii1 !IHjj~]  TV BOO 11NH  
VFOPI'flM TINH 

(B) 

uods Fuciis 
13 15 I 
I- 

T1U CEll s6 
18.6 

TltJ CMI Si 
19.1 I 

'J CHI 
18.5 

rilu CH1 S 
18.1;18. 

U CHI S 
17.8 

GM clzi2:  

L M& ban thdm 4'th các tiêu chi g&n 3ghe 

(A):G/JngticuaEoanthdsndjnh thth 

(B): GhE ngt1tha Eioân thm fru 

và các qi biu huyn, x&.. 
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