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BAO CÁO TONG KET cuQc THI 
"Khu dan Cu' nông thôn m&i kiu mu" và "Vtrô'n — Tung 

— Du'?rng dçp" nãm 2021 trên dja bàn tinh  Quãng Nam 

Thc hin Chucmg trInh MTQG xây dirng nông thôn mi (Chrnmg trInh 
NTM), Quãng Nam xác djnh day là mt c hi dé thay doi toàn din nông nghip, 
nông thôn, nhü'ng näm qua tinh dã huy dng cá h thông chInh trj to chüc thirc 
hin Chucmg trInh NTM vâi quan diem: Xây dyng nóng thôn mó'iphái thirc chat, 
bn vitng, không chgy theo thành tIch, xây dy'ng NTM là qua trInh láu dài, lien 
tyc, có diê'm khó'i du nhu'ng khóng có diem két thzc; chi trong phát trién san 
xuá't kinh doanh theo chuôi giá trj; quan tam cao van hóa, mói fru'ô'ng; tgo 

chuyên biên rö net ti' h3 gia dInh den tfmg thón, xd. 

Ti'r thirc tin giai do?n du (2011-2015) thirc hin Chuo'ng trinh NTM, sau 
khi cong nhn xA dt chuân NTM, mc dü vic dánh giá, cong nhn theo yêu câu 
cUa B tiêu clii Quôc gia NTM; tuy nhiên, x dat  chuân van chua that  sir khi sac, 
chua có chiu sâu và chua ben vtiTig, kinh tê vtxrn h chua duçc chü tr9ng, nhiêu 
giá trj vn hóa truyên thông & lang qué chixa phát huy hiu qua,.. .thây duçic nhUng 
ton tai, han ché nay, ngay tr näm 2016, tinh Quàng Nam dâ ban hành B tiéu chi 
khu dan cu NTM kiêu mâu tai  Quyêt dnh so 2663/QD-UBND ngày 26/7/2016 và 
duqc diêu chinh, bô sung tai  Quyét djnh 3180/Q- ngày 23/10/2018 cho 
phU hçip vi thirc tiên nhàm nâng cao chat luçrng các tiêu chI dã dat  chuân NTM; 
tiêp tiic phát huy vai trô chü the cüa ngrnñ dan trong xây dirng NTM, huy dng tôi 
da các nguôn 1irc trong Nhân dan vth sir ho trq có hiu qua cUa Nhà nuóc (NS tinh 
h trq 500 triu dông/thôn) dé phiic VçT igi Ich cüa nguô'i dan. Tiêu chI khu dan cir 
NTM kiu mu du'çrc xem nhtr là tiêu chI s 20 trong vic xãy dirng xã NTM; 
sau thçrc hin tiêu clii 20 nay, xâ dat  chuãn NTM có chiêu sâu rO net han, ngi.rôi 
dan và cong dông thôn xóm dông tInh, üng h, chü dng tir giác thçrc hin. Sau 5 
nãm thc hin xây drng KDCNTh4IKM, ban dâu có 133 thôn däng k xây drng 
KDCNTIVIKM, tuy nhiên, den cuôi nàm 2020, toàn tinh dã có 162 thôn/133 thôn 
dugc UBND cap huyn cong nhn dat  chuân khu dan cuNTM kiéu mâu, vtrt 
miic tiêu 29 thôn so vâi miic tiêu giai don 2016 - 2020 dê raw.  NhIn chung, các 
khu dan cu NTM kiêu mâu duqc cong nhan  có cânh quan, mOi truông nông thôn 
sach dçp han, kinh tê vum, kinh tê hO có chuyên biên tIch cvc, bO mt cüa nOng 
thôn dixgc dôi mó'i rO net han. Hin nay, khi di ye nOng thôn, có srkhác bit rat lan 
dôi vâi thôn có xay dirng khu dan cu NTM kiu mu và thôn không xay dçrng khu 
dan cu NTM kiêu mâu. Qua do dã düc kêt nhung két qua nôi bt thu sau: 

'Muc tiêu d ra 133 thôn, dat  162 thôn, vtiçit 29 thôn, dt 121% so vâi k hoch. 
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1. Chuyn bin mnh v nhn thüc: Ngui dan dä Ca bàn nhn thüc duçic 
vic xây dirng khu dan cu NTM kiêu mâu là lam cho chInh mInh và chü dng 
thirc hin; tIch cçrc tham gia các ni dung, cong vic nhu: chinh trang nhà 6, các 
cOng trInh phii trçi, cOng trInh chàn nuOi, xây dimg hang rào xanh, chinh trang 
vum h phát trién kinh té vuèn, bâo v mOi tru?Yng,... Vai trô chü the cüa ng1RYi 
dan dugc the hin cao và xây dirng khu dan cu NTM kiêu mu là diêu kin tot 
nhât de nguôi dan thçrc hin duçc vai trô chü the cüa mInh. 

2. Kinh t phát trin nht là kinh t vun duçc phát huy cao: Hiu qua tü 
phát triên kinh té vurn h ducyc nâng len mt each rO ret, nhiéu vun dä cho 
hiu qua kinh tê cao gop phân nâng cao thu nhp; thay dôi duçc tp quán cüa 
ngui dan ti'r san xuât truyên thông tir cung tir cap sang tu duy san xuât theo 
hithng hang hóa, két nOi vi thj tnthng; khai thác, phát huy hiu qua tiêm nàng 
dat vithn và tn diing diiçc lao dng nhàn rôi. 

3. Môi truYng duçc câi thin dáng k& Cong tác v sinh mOi truông có 
chuyên bién tIch circ, dan hInh thành thrc báo v môi trithng trong cong dông 
dan Cu; nhiu thôn dã 1p dt h thông thüng dçrng rác cOng cong và có to thu 
gom rae thai hoat dng có hiu qua; môi truông song trong mOi gia dInh, vum 
h, cong dng ducic cãi thin rO ret, dan gop phân quan trçng tao  nén nhüng 
vüng qué "dáng song". 

4. Các giá trj van hóa truyn thng duqc bâo tn và phát huy, buOc du 
hInh thành net van hóa ctng dng nông thôn mâi van minh, các hoat dng vn 
hóa, vAn ngh, the dc the thao ngày càng ducc to chrc hoat  dng thuèng xuyên 
han; cht luçing gia dInh van hóa, thôn vAn hóa ducic nâng len; thüc van hóa ngày 
càng cao, di da s nguôi dn 1rng xir van minh, ljch s1r; thüc chap hành các quy 
uác, huang uoc, pháp lut dugc nâng len, môi quan h doàn két xóm lang ngày 
càng gAn kêt han. 

5. Can b sâu sat han, có trách nhim han, h9c hói qua thrc tê duccc nhiu 
han và duçic dan tin yêu han; các tO chüc doàn the chInh trj xä phát huy cao han 
vai trô, trách nhim cüa mInh và có nhiêu hoat  dng thiêt thirc han; dan tin 
tu&ng hon vào s1,r lAnh dao  cüa Dãng, diêu barth cüa chInh quyén i xä và Ban 
Nhân d thOn. 

6. Thu ht duçic nhiu ngun lrc xã hi hóa han d thirc hin các ni 
dung trong xây dirng NTM, nhât là thu hut duc nhiêu nguôn lixc han tr con em 
xa qué mi khi tth v qué huong chtrng kiên duçc quê huong mInh ngày càng 
giàu dçp, vAn minh han. Tong huy dng nguôn lirc dOi vth 1 thôn xây dirng khu 
dan cu NTM kiu mu bInh quân 2,2-2,5 t dông/thOn. 

7. Tao  duqc phong trão thi dua sôi ni, xãy dirng Khu dan cu NTM kiu 
mu lan tóa nhanh, rng, di vào chiêu sâu; t?o  ra phuang pháp cách lam mâi 
trong xây dirng nông thôn md vó'i cách lam: "xây dyng nông thón mài tIc nhà, 
ra vzthn, ra dng, ra cç5ng dóng dan cu". 

Tr kt qua do, d tao  phong trào thi dua sâu, rng, tip tiic tao  sr lan tOa 
trong toàn tinh, UBND tinh dä ban hành kê hoach phát dng Cuc thi khu dan cix 
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NTM kiu mu hogch sd 4844/KJI-UBND ngày 16/8/2019) và phát dng 
cuc thi "Vuôn - Tiiing - Du&ng dçp" (Kê hoqch sO 140/KJ-I-UBND ngày 
09/01/2020). Tuy nhiên, do diêu kin khách quan ãnh hithng cüa djch beth 
Covid- 19 nên chua the to chcrc d:izçic và kéo dài sang nàm 2021 tO chirc (Cong van 
sO' 4206/UBND-KTN ngày 09/7/202 1 cüa UBND tinh phát dç5ng tO chi'c cuc thi 
"Khu dan cu' nOng thOn mái kiêu mâu" và "Vu&n — Tu'&ng — Du'O'ng dçp" trén 
dja bàn tinh näm 2021). Dn nay, kt qua to chüc cuc thi nhu sau: 

1. V cong tác chi dio, huIrng dn 
D t chirc trin khai có hiu qua Cuc thi, UBND tinh cia ban hành Quyt 

djnh sO 1974/QD-UBND ngày 15/7/2021 kin toàn Ban To chIrc cuc thi (BTC) Va 
Quyt djnh s 2266/QD-UBND ngày 10/8/2021 vô vic thay dôi Tnr&ng Ban To 
chIrc cuc thi; trên Co s do Tru&ng Ban to chirc Cuc thi cia ban hành The 1 cuc 
thi tai  Quyêt djnh so 95/QD-BTC ngày 15/7/2021 và Quyêt djnh so 97/QD-BTC 
ngày 16/7/2021 kin toàn Hi dông châm thi và To th'x k cuc thi; tii do các 
huyn, thj xa, thành phô can ci'r d ban hành Kê hoch to chüc cuc thi cap huyn. 

Nhm phát huy sir vào cuc cüa các cp, ngânh, dja phrnng trong trin 
khai to chirc dt két qua cuOc  thi, Ban to chüc cuc thi cia to chirc cuQc hçp vâi 
các thành viên BTC và các S&, Ban, ngành, HOi,  doàn the, qua do Tnthng BTC 
cia chi dao các thành viên Ban TC cuOc  thi, Hi dông châm thi, các S&, ngânh 
lien quan, các thành viên Ban Chi dao  tinh và các cija phuong tp trung nhiêu 
nhim vii tr9ng tam trong triên khai tO chüc thirc hin cuc thi tai  Thông báo so 
379/TB-UBND ngày 27/8/202 1 cüa UBND tinh. 

Trong qua trmnh th?c hin, mt s ni dung diu 1 thi chua sat vói yêu cu 
thirc tê nen Trithng BTC cia ban hành Quyôt djnh so 123/QD-BTC ngày 
16/9/2021 si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa The l cuc thi, nhàm to chirc cuc 
thi dam bào thiet thirc, hiu qua, không phô tnrang, hInh thic, dieu chinh the l 
cuc thi mt cách linh dng, trên tinh than gçn ye thu tiic hành chInh nhmig vk 
dam bão không bO sot các yêu câu, tiêu chi dt ra. Cüng vó'i dO, BTC dã ban hành 
COng van sO 16/BTC-TK ngày 06/8/2021 và COng van so 18/BTC-TTK ngày 
30/8/2021 V/v hung dan ho so tham gia cuc thi. Dông thai, Van phOng dieu 
phôi NTM tinh cüng thành 1p 02 doàn trirc tiêp xuông huOng dn dja phuong 
trong cOng tác tO chirc cuc thi cap huyn và 1p hO so dir thi cap tinh. 

2. Cong tác tuyên truyn cuc thi 
Xác dnh cOng tác tuyên truyn truâc, trong và sau cuc thi là nhim vi 

quan trçng îê các dja phuong và nguOi dan hu&ng irng tham gia thi. Si Thông tin 
và Truyên thông chü trI, phôi hçp Van phông Diu phéd NTM tinh xây dmg k 
hoach tuyên truyen cii the ye cuc thi Kê hogch sO 992/KH-ST7TT ngày 
25/8/2021). Dông thai, các cap, các ngành cia tp trung day mnh cOng tác tuyên 
truyên ye cuc thi trén các kênh thông tin nhu: Trén song Dài Phát thanh - Truyên 
hInh Quâng Nam, Dài Truyên thanh - Truyên hmnh cap huyn, Eài Truyôn thanh 
xa, COng thông tin din tcr (cia tinh, dja phu'ong, cc! quan, don vj), ké Ca tuyen 
truyên qua zalo, facebook, tong dài 1022, Smart Quàng Nam, báo chI Trung uoTlg 
(NOng nghiêp Vit Nam, NOng thOn ngày nay ...) và Báo Quàng Nam. 
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Uy ban Mt tran  T quc Vit Nam tinh và các Hi, doàn th tinh chi dto 
cac cap Hi dã tang cung cong tác tuyên truyên, phô biên ni dung cuc thi 
den toàn the hi viên, ho trçl, giüp d các hi viên, các thôn dãng k tham gia 
cuc thi bang nhthig vic lam thiêt thçrc, to phong trào thi dna sôi nôi. 

Dài Phát thanh - Truyn hInh Quâng Nam cIa huàng dan, h trq các dja 
phuang trong vic xây drng các phim, clip, hinh ãnh tham gia thi. Trung tam 
Van boa thông tin và Truyên thanh - Truyên hInh cap huyn day mnh cong tác 
tuyên truyên, ho trç các xa xây dçrng phóng sir, hinh ãnh, phirn dr thi dam bão 
chat lung; UBND xã tuyên truyên, phô biên ni dung, the l thi trên Dài 
Truyên thanh xã và h thông ba a các thôn 2-3 lânituân den hêt thai gian thi cap 
huyn dê ngi.thi dan biêt và tIch circ tham gia thi. 

Van phông Diu ph& NTM tinh cung cp các thông tin v cuc thi cho các 
cc quan thông tan báo chI dê phôi hçip tuyên truyên, nhât là các c quan báo clii 
cüa Trung uoiig dóng tai  dja phuang; viêt bài tuyen truyên ye cuc thi dê cung cap 
cho các co quan truyên thông và UBND các xã dé tuyên truyên trên Dài Truyên 
thanh xâ, dông thai dna các nOi  dung, the l, hlnh anh, phim tham gia thi len Cong 
thông tin din tCr nông thôn mai tinh (dfa chi http://nongthonmoi.net/pano  cuc thi 
vithn - tu'àng- duàng dp, khu dan cttNTM/dêu máu). 

3. Kt qua cuc thi 

a) Két qua cuc thi cap huyn 

Dâ Co 18/18 huyn, thj xã, thành pM ban hãnh k hoch t chrc cuc thi cp 
huyn, thai gian thirc hin dam bâo theo ke hoach, the l cuc thi cap tinh; theo do 
thai gian cap xã hoàn thành vic np ho sa dr thi ye huyn là tü' 15/9/2021, cap 
huyn to chüc cuc thi và güi ho so dir thi ye thih tarac 15/10/2021. 

Hu h& các da phuang du t chüc thi "Khu dan cu nông thOn mâi kiu 
mu" và "VuOn - Tumg - Dumg dçp" (riêng huyn Nam Giang k/iông to chá'c 
cu3c thi và khOng tham gia t/iz). Trong do, các dja phuong to chirc cuOc  thi cap 
huyn gOm: Tiên Phuâc, Hip Dirc, Nông San, Quê Scm, Din Bàn, BAc Trà My, 
Thang BInh. Các dja phucing cOn lai  to chirc xét ch9n các khu dan Cu, các vithn — 
tumg — duang dçp tiêu biêu trên dja bàn huyn dê tham gia d thi cap tinh. 

V giài thu&ng di vOi cuc thi, các huyn du b trI ngân sách huyn 
tng thu&ng cho các ni dung thi và ho trçi kinh phi choUBND các xã khâo sat, 
içra chçn, l.p  h so, M trçr t chüc, cá nhân hoàn thin ho so d nghj xét chçn dr 
thi cp tinh vâi tong kinh phi M trçY ti.'r ngân sách huyn trén 2 tT  dông. Den nay, 
huyn Qu Scm, NOng Son, Tiên Phuâc... cIa to chüc tong kêt trao giái thuOng 
cuc thi cap huyn. Các huyn con lai  së to chirc sau khi tinh tong két cap tinh. 

b) Kt qua t chfrc cuc thi cp tinh 

- TInh hInh tham gia dçr thi: Sau khi phát dng Cuic thi, dn ngày 
15/10/2021 (ngay ht han  np ho so) cIa có 17/18 dja phuang np ho so tham gia 
dir thi cp tinh ('huyn Nan, Giang kliOng than, gia 4 thi, c/nra theo chi dw cüa 
UBND Einh 41 Thông báo so 237/TB-UBND) v&i tong so ho so dir thi các ni 
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dung, bao gm: 37 khu dan Cu nông thôn mOi kiu mu (logi m5t ha so' do thiê'u 
video dy' thi), 73 vun dçp, 63 tuông râo, cong ngô dçp và 58 tuyên du?mg dçp. 
Các ho so tham gia các dija phuong gui qua Q.office và gui trirc tiêp qua To Thu k 
(cy the 01 ho so' g&i qua Q.office, 16 hO so' gi trzcc tiêp,). Qua kiêm tra, tat ca các 
h so du dam bâo dung yêu cu theo The 1 cuc thi dâ ban hành. 

Divd ni dung thi phóng s1r Va thi thuyt trInh ('chiê'u phóng sr video 
c1zp và rnOi thOn chuân bj báo cáo ye kêt qua thy'c hin xây dtng khu dan cu' 
NTM kiêu mâu cza d/a phu'o'ng de thuyêt trinh, thO'i lwnig khóng quO 10 phit,,) 
tai hi tru&ng trirc tiêp. Tuy nhiên, tInh hinh djch bnh Covid- 19 dang büng phát 
và din biên phrc tp tai  mt sO dja phumig trong tinh. VI 4y, Hi dông chârn 
thi dâ tMng nht không to chirc ni dung thi phóng sir và thi thuyêt trInh cap 
tinh d dam bào cong tác phông chOng djch Covid-19. 

- V video, hInh ãnh tham gia dr thi: 

+ Thi "Vuè'n - Tuô'ng - Duô'ng dçp": 

• Vum dçp: 73 h so, trong do có 39 Ca nhân tham gia d thi bang video, 
34 cá nhân tham gia d%r thi bang hInh ãnh. 

• Tumg rào cng ngô dçp: 63 h so, trong do có 20 cá nhân tham gia dir 
thi bang video, 43 cá nhân tham gia dir thi bang hInh ânh. 

• Tuyn du?mg d9p: 58 h so, trong do có 22 tuyn du?mg tham gia dir thi 
bAng video, 36 tuyên dung tham gia dir thi bAng hInh ânh. 

+ Thi "Khu dan cu nông thOn mói kiu mu": 37/37 thôn tham gia d thi 
dêu duçic các dja phuong quay video có thai lucrng tü 10-15 phut và duçic các 
dja phuong chuân bj chu dáo, the hin rö si,r tp trung lânh dao,  chi  dao  và to 
chuc thirc hin, nhât là vic tao  sir dông thun và huy dng s1r vào cuc manh 
m cüa nguO'i dan trong xây dicing khu dan cu nông thOn mâi kiêu mâu, tao  duçc 
din mao  mói, con ngui mdi, nhn thuc mâi trong cong dông dan cu. Mt sO 
thôn qua video rat dçp: Thôn Phu Van, Ben Den, xã Din Quang, thj xa Din 
Bàn; thôn An Hôa, xã Duy Trung, huyn Duy Xuyên; thôn 4, xã Tiên Cánh, 
huyn Tiên Phrnic. 

- Phuong pháp chm thi: Trên ccx s& tng hçxp các ni dung tham gia Cuc 
thi, Hi dông châm thi và To thu k) Cuc thi to chüc h9p d thông nhât phuong 
pháp châm thi và tiêu chI châm diem cho các ni dung tham dci  Cuc thi theo 
The l; sau khi châm diem các nOi  dung dir thi (bang hInh ãnh, video), Hi dông 
châm thi dA chçn các ni dung dir thi có so diem cao có khâ nAng doat  giãi die di 
thc te kiem tra. Sau khi di thirc tê, H)i dOng châm thi d châm 'ai  và chn 
ni dung dir thi có diem cao die e xuât giài thung. 

- Kt qua CUC thi: Trên ccx s& dánh giá chm dim cüa Hi dng chm thi 
và To thu k3', Tru&ng Ban to chüc cuc thi dã cong nhn két qua chung cuc 
cuc thi cap tinh tai  Quyet djnh 160/QD-BTC ngày 0 1/12/2021, c1i the nhu sau: 

+ V khu dan cu NTM kiu mu:Có 01 giãi nht (thOn Phi Van, xd Din 
Quang dwg'c cip, giây cOng nhn và tien thu'&ng 200 triu dOng, day là thOn có 
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thành tIch xuá't sc nMt trong xáy c4cng  khu dan cit NTM kiéu máu vó'i quy 
hogch bat ban), 02 giãi nhI (thón Ben Den, xã Din Quang và thón An Hôa, xâ 
Duy Trung ditçtc Giáy cong nhn và tiên thithng 140 triu dOng, 03 giãi ba 
(ThOn 4, xâ Tiên Cánh; thOn Ha Nhugn, xâ Duy Phzthc và thOn DOng Phi, xã 
Dgi Hip, du'cic Giây cOng nh2n và tiên thitOng 100 triçu dOng) và 05 giãi 
khuyên khIch (Giây cOng nhn và tiên thit&ng 60 triçu dOng). 

+ V vi.xôn dçp: Co 01 giãi nht (h'2 Ong Nguyen Quáng Hip, xã Trà 
Ditong du'crc czp, giáy cOng nh2n và tiên thzthng 20 lriu dOng, day là h5 tiêu bie2u 
trongphong trào thanh nien khài nghip, xáy dyng san phám OCOP, 02 giãi nhI 
(hç5 Ong Nguyen Van Tháng, xà Tam Anh Bäc và hç5 Ong Phan Van Hue, xâ Qué 
Long, du'ac giây cOng nhn và tiên thu'Ong 14 triu dOng, 03 giãi ba (h5 ông Phan 
TrQng Tuyên, xâ Tiên An; h5 Ong Phan Quang Tam, Din Phithc và h5 Ong 
Phçim QuOc PhOng, xa Tu,ditçrc Giây cOng nhn và tiên thu'Ong 10 triu dOng và 
15 giãi khuyên khIch (Giáy cOng nhçin và tiên thu'Ong 5 triu dOng.). 

+ V tix&ng rào, cng ngO dçp: Co 01 giãi nht (h5 Ong Nguyen Hoàng 
Thao, xd Tiên Chdu, dztc'c c1p, giáy cOng nhin và tiên thitOng 20 triu dOng, day 
là h5 có twang rào chè tàu, hoa, cOng ngô bang dá vâi quy mO l), 02 giãi nhI 
(h Ong Lê Van Hào, xà Tiên Cánh và h$ ông Trán DInh Vinh, xä Qué Phi, dwcic 
giáy cOng nhgn và tiên thu'Ong 14 triçu dOng, 03 giãi ba (ht5 Ong Trân Khánh 
Blnh, xâ Tam Thanh; hQ Ong Nguyen Dlnh Nghiêm, xã Cám Kim và h5 Ong Hia 
Dlnh Ha, xâ Qué Trung, ducic Giay cOng nhn và tiên thzrOng ! 0 triu dOng và 
15 giãi khuyên khIch (Giay cOng nhçn và tiên thu'Ong 5 triu dOng,). 

+ V dixèng ctçp: Co 01 giãi nhât (Tuye'n du'Ong a thôn Hu'o'ng Que Nam, xã 
Que' Phz, dwcrc ci.'p, giáy cOng nhn và tiên thu'&ng 120 triu dOng, day là tuye'n 
dtr&ng dçp, có sir vào cu7c cia ngithi dan là rat lón), 02 giãi nhI (tuyên dwOng a 

thOn Xuán Diçm, xâ Diçn Tiên và tuyén dut3ng 0' thOn Nhj Dinh 1, xä Din phwO'c, 
du'ctc giá cOng nhn và tién thwOng 80 triu dOng, 03 giãi ba (tuyén du'Ong thOn 

dm PhO, xd Tiên C'dm; tuyé'n du'&ng thOn 2, xâ Trà Mat và tuyén du'Ong thón DOng 
Ha, xâ c'dm Kim, du'çic giáy cOng nhn và tiên thu'Ong 60 triu dOng và 15 giãi 
khuyn khIch (Giây cOng nh4n  và tiên thu'Ong 30 triçu dOng). 

Tng s giâi thuâng cuc thi cp tinh là 74 giãi thir&ng 2 , trong do: ii 
giài khu dan cu NTM kiu mu, 21 giâi vithn dçp, 21 giãi turng rào, cong ngO 
dçp và 21 giài tuyên duè'ng dçp vói tong giá trj giài thithng là: 2.296.000.000 
(Chi tie't giái thu'Ong theo Phy lyc dInh kern,) 

4. Dánh giá chung 

- Cuc thi "Khu dan cu NTM kiu mu" và "Vuän - Tu?mg - Duông dçp" 
nàm 2021 là cuc thi có t.m quan tr9ng và nghia sâu sac, phãn ánh thành qua 

xây dijng NTM trên dja bàn tinh trong thbi gian qua, nhäm ton vinh nhu'ng 

(2)  Do tinh hinh dich  bnh Covid-19 din bin phüctip, do do, Ban To chirc clii trao giãi 1rirc tip cho các cá nhn, tp th 
doat giãi nMt, nhi, ba tai Cuc thi cp tinh, dë nghj cap huyn trao các giãi cho các tp the, cá than dt giãi khuyên khich. 
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thôn và h gia dInh tiêu biu trong phong trào xây dirng nông thôn mri; tr nhffiig 
mô hInh nay sê gii thiu dê các dja phucing khác tham quan, h9c tp nhân rng, 
lam tiên dé dê phát triên du ljch nông thôn, du ljch cong dông sau nay. 

- Tuy 1n du tién th chirc Cuc thi, trong qua trInh t chCrc chju sr ânh 
hu&ng rat 1&n cüa djch Covid-19 nhixng nh sir quan tarn chi dao  quyêt 1it, kp 
thai cüa lânh dao  UBND tinh, cüa các thành viên Ban To chirc; sij vào cuc cUa 
các S&, Ban, ngành, Hi, doàn the và các dja phi.ro'ng, nhât là cong tac tham muu 
chü dng cüa Van phông Diêu phôi NTM tinh và VAn phông Dieu phôi NTM 
cap huyn, den nay Cuc thi dâ dat  dixçc két qua theo kô hoach de ra. 

- Ti'x cuc thi các thôn, các vuôn xây dçrng, nâng cp và tth thành phong 
trào rng khAp, các thôn, h gia dInh dat  giãi diiçic nhn phân thithng nhu mt 
khoàn dau tii theo ket qua dâu ra, dã dng viên, khIch 1 phong trào xây dçrng 
khu dan cu NTM kiêu mâu, vuôn - tuông - duRmg dçp trén toàn tinh. Qua cuc 
thi, các thôn, h gia dlnh dat  giài duzqc thu&ng kinh phi sê tái du tir Iii cho 
thôn, cho h gia diInh ngây càng phát triên ho'n. 

- Thông qua cuc thi giüp cho nguèi dan cong dng thôn xóm hiu sâu 
han nüa ye nghTa, tam quan trçng và lçi Ich cüa vic xây dumg khu dan cu 
NTM kiêu mâu, tiêp tic phát huy rô net vai trô chü the cüa nguôri dan trong xay 
dçrng nông thôn mdi; tao  dugc phong trào thi dua sôi nôi giüa các cong  dông 
thôn, xóm trong các xä, trong các huyn và trên toàn tinh tü do thirc, nhn thurc 
cüa nguOri dan, can bO dixcrc nâng cao và tur chü dng tham gia thc hin xay 
dmg NTM nói chung và khu dan cu NTM kiêu mâu, phát triên kinh tê vux?yn, 
tix6ng rào cong ngô, dumg dep nói riêng; 

- Tao duçic phucing pháp, each lam, cách thüc t chc mi trong thirc hiên 
Chuang trInh NTM, khAng djnh rö xây dirng NTMphái tic nhà ra vjthn, tic vu'dn ra 
du'ông, tic du'ông ra dóng, ra khu dan cu, qua cuOc  thi mt lan nüa khAng djnh lai 
chü tri.xang xây dmg khu dn cu NTM kiêu mâu là chñ tnrang dcing, hçxp lông dan, 
xuât phát tr thu câu, lçii Ich thiêt thurc cUa ngu?i dan, cüa cong dông thôn, xóm; 

- Tr kt qua cuc thi giüp các xã, các huyn và tinh rut ra mt s bài h9c, 
cách lam hay trong xây dirng NTM, tir do dnh huthig rö quan diem tr9ng tam 
trong xay dmg NTM cüa nhftng nAm tiêp theo là tiêp tic xây dirng Khu dan cu 
NTM kiêu rnâu, vun mâu và ngày càng than rng các tuyên dung dçp, 
tu?mg rào, cong ngO dçp. Tur cuc thi nay, BTC dáth giá rut kinh nghim dê lam 
Cu s& tic tO chic cuc thi trong nMng nAm den nhAm phát huy kêt qua dt 
diroc trong xay drng NTM, dông thii hung den to chirc cuc thi & cp d cao 
han (cap xA, cap huyn) và nhiêu chuyén dê thi han (thi trong tmg tiêu chI). 

5. Tn ti, hin ch 

Bêncanh nhthig kt qua dat  duc, vic t chüc cuOc  thi van con rnt so tOn 
tai, han ché can phâi thin then dê tht kith nghim thrc hin tot hun, ci the: 

(3)  Giai doin 202 1-2025 là thôn NTM kiu mu (thay cho khu dan cix NTM kiu mu và thôn NTM) 
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- Sir lãnh dao  chi do cá bit cUa mt s huyn, thi xã, thành pM và mt s 
x chua quyêt 1it, chua sâu sat, chua barn sat chi do cüa tinh trong to chrc cuc 
thi nén chua to duçc phong trào lan tôa, sâu rng; mOt so dja phixcmg chiia chü 
dng phát huy vai trô, trách nhim trong vic to chirc, tuyên truyên, tham gia 
hithng rng Cuc thi nên dan den có dj.a phuang không có ni dung tham gia dir 
thi ('nhu' huyn Nam Giang) hoc ni dung dir thi con sa sài, chira duc du tu 
ding müc, rnt dü có nhieu mô hInh rat tiêm nàng nhung không tham gia thi, 
nên chua the thi duçc cap huyn ma chi xét ch9n dê thi cap tinh. 

- Nhiu xâ dâ dat  chun NTM và cac xã phn du xây dimg xä NTM nâng 
cao nhung không co khu dan cu NTM kiêu mâu, vithn mâu dü diêu kin tham 
gia thi cap huyn, cap tinh. Mt so dja phrnng chua chuân bj tot cho cuc thi, 
chat luçmg hInh ânh, phim tham gia dr thi con chixa cao. 

- Cong tác tuyên truyn, pM bin cho ngui dan cã v chü truang và chInh 
sách xay drng khu dan Cu NTM kiêu mu và ye vai trô, nghTa, tam quan tr9ng 
cUng nhu lçii Ich cüa cuc thi chua dáp irng yêu câu; mt so dja phuang sir vào 
cuQc cüa ngu?i dan trong tham gia thi con th dng, chua tçr giác; 

- Các dja phuoTig chua dành kinh phi thOa dáng d t chüc cutc thi cp 
huyn, nhât là kinh phI khen thu&ng cho các thôn, các h gia dInh nên thiêu tinh 
dng viên lam han  chê phong trào thi dua cap huyn; vic ho trcY tü ngân sách 
tinh dê to chüc cuc thi chiia dugc kjp thôi nên bj dng trong to chic thrc hin. 

- Do lAn dAu tiên t chrc cuc thi nên kinh nghim chua nhiu, vic tham 
muu The 1 cuc thi cOn mtsô ni dung chua phü h'p vOi diêu kin thçrc tê cüa 
tirng dja phuang, chua gçn ye thu tçic hành chinh. 

6. Bài hçc kinh nghim 

- Trithc h&, cong tác thông tin, tuyên truyn phãi kip  thai, lien tiic, sâu 
rng, xuyen suôt tnrác, trong và sau cuc thi dê thu hut sir quan tam, chü cüa 
dông dào các tang l&p nhãn d. Tang cuông thai luqng tuyên truyên ye cuc thi, 
các tài 1iu phiic vi.i cuc thi, dc bit là trên Cong thông tin din tü cüa tinh, các 
trang website cüa sâ, ngành, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, huyn, Dâi 
Truyên thanh ca sâ. Thirc tiên qua trInh xây dmg khu dan cu NTM kiêu mâu 
cho thây cong tac quán trit, tuyên truyên, vn dng phâi thc hin mt each 
thu&ng xuyen, phâi "di tImg ngö, gö tfmg nhà", d can b và nguai dan hiêu rô 
hcm ye vai trO, 1çi Ich thiêt thirc cUa vic xây drng khu d cii NTM kiêu mâu 
(tao ra khu dan cit NTM kiêu máu, tuyên dithng dçp, vzthn dçp, tztôg dçp là lam 
cho gia dlnh mInh, cho c7ng dông dan Cu' cia mInh sang, xanh, sgch, dçp và mInh 
là ngtrài trtc tiêp hzthng lcn); tü d, hç tir nguyen,  tir giac tham gia thc hin. 

- Cong tác lãnh dao,  chi  dao  v xây dirng Khu dan cii NTM kiu mu thai 
gian den phãi cii the, sâu sat, "không chung chung" và huy dng dirge tat cà 
cac to chüc trong h tMng chInh trj, doãn the, nhât là cap xã và thôn trçrc tiêp 
chi dao,  huO'ng dan, to chuc thrc hin tüng ni dung ci the thI mói dat  dugc kêt 
qua, hiu qua cao và toân din; có nhu vy thI mâi có nhiêu khu dan cii dt chat 
hugng d tham gia thi. 
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- Co cor ch thu&ng theo kt qua du ra dtao dng lirc phn du giCta các 
thôn và tto süc lan tóa 1ón; thirc hin mt each dông b tat ca các ni dung trong 
10 tiêu chI xay drng khu dan cu NTM kiêu mâu thI mói to ra duqc mâu hInh 
thuyêt phic; trong qua trInh thc hin ngay tCrng nOi  dung can có sir la chçn dê 
xay drng nhü'ng diem nhn riêng cUa dja phuang, nhât là diem nhân ye cânh 
quan môi tnthng i nông thôn, nhân rng nhiêu vtthn mâu, tuyên dung dep i 
các khu dan Cu. 

- T chirc tham quan hc tp kinh nghim 1n nhau to phong trào thi dfla 
gitta các h gia diInh vói nhau, gitta các thôn trong xã, gitta các x, gicta các 
huyn, thj xã, thành phô, day là phucmg pháp tuyên truyên hiu qua nhât nhãm 
thay di cách nhIn, cách tu duy trong thirc hin; 1ira ch9n và vinh danh các diên 
hInh tiêu biêu phãi dánh giá thirc chat, có phân thuO'ng dê khIch l, dng viên tü 
do tao  duc phong trào thi dua lan nhau gitta các thôn, gitta các h gia dInh. 

- Cong tác t cln'rc, ban hành th l cn linh dng, thi& thrc, hiu qua, d 
thirc hin, không phô tnrong, trén tinh than g9n ye thu tijc hành chInh nhung van 
dam bâo không bO sot các yêu câu, tiêu chI dt ra; thuOng xuyên theo döi, nàm 
bat tInh hInh, hurng dan, kiêm tra, don dôc vic triên khai & các dja phuong, 
phãi to chi'rc triên khai tot ngay tü dja phuong, Co s1 

7. Djnh hu'&ng, mic tiêu giai doin dn 

a) Djnh hu'ó'ng 

- Tip tiic tp trung dy mnh thirchin Chuong trInh NTM nói chung và 
xây dirng thôn NTM kiêu m.0 di vào chiêu sâu, thirc chat; ixu tiên thirc hin các 
ni dung sat thçrc vói ngui dan, cong dông dan Cu; xây drng thôn NTM kiêu 
mâu phài gän vâi xây dirng các vuO'n mâu; phát huy cao vai trô chü the và tinh 
than "tsr tin, t1r lrc, ti.r cumg, sang tao"  cüa ngui dan, vôi tr9ng tam là 3 trij ct 
"Kinh tê, van hóa, môi tru&ng". Trong giai doan den, tiêp tic uu tiên horn mijc 
tiêu xây dimg thôn NTM kiêu mu theo huóng tao  ra nhctng "Lang qué dáng 
sOng", hInh thành nên các tuor du ljch nông thôn mri. 

- Phát trin nhanh trén dja bàn toàn tinh nhiu thôn NTM kiu mu, vun 
mâu dat  chuân, nhân rng nhiêu du6ng dçp, tung rào cong ngO dp. Phát trién 
kinh tê vu&n h theo huó'ng san xuât VietGap, nông nghip httu co và có lien 
ket vOi doanh nghip kê câ trong san xuât và tiêu th1j san phâm, thông qua THT, 
HTX, các Doanh nghip. Dôi v&i các dja phucing mien nüi, dja phuo'ng nào có 
diéu kin thI phân dâu dat  chuân xà NTM, néu không thI tp trung xây drng 
thôn NTM kiêu mâu, lam tién dê dé xã phân dâu dat  chuân NTM vào thai gian 
thIch hqp. 

.- b) Muc tieu den nam 2025 

- Trin khai thirc hin 320 thôn mói trong giai doan  2021-2025, dng thO'i 
tiêp tiep tiic duy tn, nâng chun 171 thôn d dat  chuän NTM giai doan 2016-
2020 vàchi dao,  ho trq 170 thôn cia ho trg giai doan 2016-2020 nhung chua dat 
chuân tiêp tiic thirc hin die dat  theo B tiêu chI mó'i giai doan 202 1-2025 (dt 
khoáng 70% so thOn trên dia bàn tinh triên khai thu'c hién, trong do viing mien 
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nii dgt bInh quán 80% và vIng dngMng dt bInh qudn 60%). Phn du dn 
cuôi 11am 2025, tong so thôn dat  chuãn thôn NTM kiêu mu dat  t 1 It nht 
60%, trong do mien nüi dat  It nhât 50% so thôn dat  chuân thôn NTM kiêu mu. 

- Trên 90% s ho có vtthn (vu'&n tir 1. 000m2) trên dia bàn tinh duc chinh 
trang vu&n nhà, trong do có It nhât 50% dugc UBND cap huyn Cong nhn vithn 
rnau. Phân dâu den näm 2025 thu nhp binh quân tü' vithn dat  tr 80-100 triu 
dông/vuinInàm. 

- Phát trin It nht 1.500 km dung hoa, duô'ng cay xanh bong mat; trong 
do: It nhât 500 km duèng hoa và It nhât 1.000 km duing cay xanh bong mat. 
Phân dâu môi xã có It nhât 02 tuyên duông dp. 

- Trên 70% h duçic chinh trang tuông rào, cong ngO (tuông rào bcng be 
tong, xáy ggch, lot dá, tu'th'zg rào bang cay xanh hoc tithng rào khác du'çic phi 
cay xanh, trOng hoa, cong ngö dzrcrcxáy dimg khang trang, cái tgo sgch dçp, hài 
hoà vâi cánh quan lang qué. Khuyên khIch các tzt&ng rào dâ xáy xi máng du'crc 
ye tranh bIch hQa). 

c) Nhim vt, giãi pháp 

- Tt cã các huyn, th xâ, thành ph và các xã trên dja bàn tinh du phài 
triên khai to chirc thirc hin mOt  each bài bàn, thiêt thirc, xây dimg Kê hoach ci 
the thc hin các mvc  tiêu trong xây dirng NTM, thôn NTM kiêu mâu giai doan 
202 1-2025; xây drng kê hoach phát dng các cuc thi trong nông thôn mói 
cp huyn dé thành phong trào chung, tao  tInh lan tOa, thi dua thirc hin manh 
me trong các cong dông dan cu ngay tr dâu nàm 2022. 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, pM bin sâu rng ye mic dIch, 
nghTa và igi ich cUa yic xây dimg NTM, thôn NTM kiêu mâu, vuin mâu, 
duO'ng dçp, ttràng rào cong ngö dçp tói tn cing dông thôn xóm, ngithi dan, 
trong d, can phát huy vai trO tiên phong, gucmg mâu cüa dàng viên trong xay 
dimg nông thôn mi theo phuang châm "Can b3 dáng viên guvg mâu lam 
tru'àc, nhân dan tiép bzthc lam theo". Môi qu 01 lan, các chi b, dâng üy xã, ca 
quan, dcm vj lien quan phài dua ni dung chuyên dê ye xây drng "thôn nông 
thôn mi kiêu miu" vào sinh hoat  to chrc dàng, chInh quyên de bàn bac  và XáC 
djnh ni dung to chixc thirc hin. 

- Quan tam chäm lo, xây dimg di ngü can b, dàng vien & khu dan cu 
vmg yang ye chInh trj, tu tu&ng, trong sach  ye  dao  dirc, lôi song, có phong each 
"tr9ng dan, gân dan, hiêu dan, h9c dan và có trach nhim v&i dan", "nghe dan 
nói, nOi dan hiêu, lam dan tin" gän v&i cO trInli d, nàng 1irc thirc tiên, sau sat co 
sâ, gn gui quân chüng. 

- Tip tiic di m&i phuong thic 4n dng qun chüng cüa Mt trn và cac 
t chüc chinE trj - xã hi theo huàng thiêt thirc, sat dja bàn dan Cu, lay thOn, 
xóm lam dja bàn dê tO chc các phong trào vói tinh than "dê lam trithc, khó lam 
sau, di t1r nlaO den lan"; xây dirng thôn NTM kiêu mâu theo phucmg châm "Xây 
dirng t1r nhà, ra yuan, tr viRin ra diRmg, t1r dithng ra dông, ra khu dan cu". 
Trong do, tp trung tuyên truyên, vn dng cho nhan dan hiêu rö nghTa và tam 
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quan tr9ng cüa xây dirng "thôn NTM kiu mu". Day là vic lam mang lai  lçii 
Ich trc tiêp cho gia dInh mInh, bà con mInh, lôi xóm mInh, vói tinh than: 
"NguM dan lam, ngi.rii dan hu&ng thi". 

- Tp trung dánh giá lai  các mô hInh san xut có hiu qua, các vir&n mu 
trong thii gian qua, khuyên khIch nguèi dan nhân rng trén dja bàn; dông thôri 
tiêp tçtc lông ghép vài các ca ché chinh sách h trçi nhi.r: phát triên kinh tê vun, 
kinh tê trang tri, lien kêt san xuât theo chui giá trj, ngành nghê nông thôn, 
chrnmg trInh "Môi xã mt san phâm", du ljch sinh thai, du ljch nông thôn ... de 
h trç phát triên san xuât gop phân nâng cao thu nhp, giãm nghèo ngui dan. 

- D nghj UBNID cp huyn ban hành ni dung h tr? xây dirng thôn 
NTM kiêu mâu, vum mâu & cap mInh; bô trI kinh phi dé thçrc hin các phong 
trào thi dua do cap mInh phát dng dê dam bào dng viên, khuyên khIáh duçic 
phong trào chung tai  các cong dông thôn, xóm, khu dan Cu; 1p kê hoach, 
phucing an và to chirc triên khai thirc hin vic xây dmg thôn NTM kiêu miu và 
vu?m mâu dat  hiu qua cao, thiêt thirc; xác djnh rô khôi lucmg can triên khai 
thirc hin, thai gian thirc hin và có phân cong phân nhim ci the cho các Ca 
nhân, tO chirc phii trách theo trng ni dung. 

- Thuèiig xuyên chi dao,  hithng dn, kim tra, dOn dc, t chrc dánh giá 
xêp loai thôn NTM kiêu mu, các vun, tuè'ng dumg dp de hu&ng den cuc thi 
cap tinh. Van phông Diêu phôi NTM tinh nghiên cru tham muu UBND tinh, 
Ban Chi dao  tinh chi dao,  triên khai cuc thi thôn NTM kiêu mu lan thu 2 vào 
Qu II nàm 2023, dam hiu qua, thiêt thirc có chiêu sâu và tinh lan tOa cao. 

8. Kin nghj, d xut 

- KInh d nghj UBNID tinh tip t11c duy trI cuc thi khu dan cu NTM kiu 
mâu (giai doan 202 1-2025 là thôn NTM kiêu mâu) theo chu k 02 nãm 01 1n 
dê da phuo'ng có djnh huóng to chirc thirc hin tham gia thi, riêng vuOn, tumg, 
duô'ng dçp thi hang nám, dê các thôn, ht gia dinh chua dat  giài có cci hi de tiêp 
tiic hoàn thin dê tham gia cac cuc thi tiêp theo. 

- KInh d nghj UBND tinh tMng nht chü truo'ng giao Van phông Diu 
phôi NTM tinh tham muu UBND tinh Ke hoach  thi trong Chixo'ng trInh NTM 
cho cà giai doan  2021-2025 trên dja bàn tinh dé các dja phuang chü dng trong 
cOng tác chi dao,  thirc hin dê có san phâm tham gia thi 'bó sung mat so' nai 
dung can thi dé tgo phong trào thi dua 0' các tiêu chI NTM nhu': Thi co' sO' vat 
chat van hóa dçp, tru'3iig hQc dçp, trqm y té dçp, chQ' nOng thOn dçp, thi các mó 
hInh phát triên kinh tê hiu qua, thi HTX hiu qua.... dê hu'áng den tO chz'c thi 
giti'a các xâ dâ dtg chuán NTM; nám 2025 nghiên thu tO chz'c thi & cap d 
huyn NTM). 

- KInh d nghj UBND tinh xem xét b trI kinh phi hçp l dam bão tuang 
xirng vui quy rnô to chuc các cuc thi, nhäm tiêp tiic duy trI, nhân rng nhàm 
tao dng lc dê các dja phucing tiêp ttic tham gia nhiêu han, tao  phong trào thi 
dua rng khäp. 
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Trén day là báo cáo tang k& cuc thi "Khu dan cu nông thôn mâi kiu 
mu" và "Vum — Tixmg — Du?mg dçp" nãm 2021 trên dja bàn tinh Quàng Nam; 
kInh báo cáo UBNI) tinh theo dôi, clii do; kInh dê nghj các dcm vj, dja phrnmg 
nghiên ciru dê có kê hoch triên khai tot a dan vj, dja phuang mInh./JW 

No'i n/i In: 
- UBND thth; 
- Tmông BTC Cuc thi; 
- Thành viên BTC cuoc thi; 
- Thành viên Hi dông chain thi, To thu k; 
- Các Si, Ban, nganh lien quan; 
- UBND các huynIthj xã, thành pho; 
- PhOng ban lien quan và UBND các xà (do 
UBND cap huyn sao güi); 
- CVPDP NTM tinh; 
- Luu: VT, KHNV, HCTH. 
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Phi hic 
DANH SACH CAC NQI DUNG DJLT GIAI CUQC THI "KfflJ DAN CU' NONG 

THON MOI IUEU MAU" VA "VU1N — TTRJrNG — DUNG ip" 
(Kern theo Báo cáo s6• 05 /BC-BTC ngàyjLL2/2021 cia Ban T ch&c Cuç5c thi "Khu 

dan cit nông thôn mó'i kiéu rnáu" và "Vicàn — Tzthng — Dic&ng dçp" näm 2021) 

TT Ten thon 
Tiên thiröng 
(triçu dong) 

I Giãi nht (1 giãi) 

1 Thôn Phii Van, xâ Din Quang, thj xã Din Bàn 200 

II Giãi nhl (02 giãi) 

1 Thôn Bn Dan, xä Din Quang, thj xa Din Bàn 140 

2 Thôn An HOa, xà Duy Trung, huyn Duy Xuyên 140 

III Giãi ba (03 giãi) 

1 Thôn 4, xà Tiên Cãnh, huyn Tiên Phuó'c 100 

2 Thôn Ha Nhun, xà Duy PhuOc, huyn Duy Xuyên 100 

3 Thôn Dông Phü, xa Dai Hip, huyn Dai LOc 100 

IV Giãi khuyn khIch (05 giãi) 

1 Thôn Di BInh, xa Qu Trung, huyn Nong San 60 

2 Thôn ThQ Tan, xä Tam Ngoc, thành ph Tam K' 60 

3 Thôn Ha Nam, xä Duy Vinh, huyn Duy Xuyên 60 

4 Thôn Quyt Thing, xà Ba, huyn Dông Giang 60 

5 Thôn Thanh Dông, xãi Cm Thanh, Thành ph6 HOi  An 60 

DANH SACH CAC cA NHAN, IKYN VI DAT GIAI 
CUQC THI VU1N — TUOG — DU'O'NG DP NAM 2021 

(Kern theo Báo cáo s. /BC-BTC ngàyJl12/2021 cia Ban T1 chzc Cuóc thi "Khu 
dan cit nông thón rn&i kiêu máu" và "Vicàn — Tu'àng — Dzthng dçp" nàrn 2021) 

TT Ho và ten Dja chi 
Tin 

thurng 
(triu ctting) 

A THI VUN DP 

I Giãi nht (01 giâi) 

1 Nguyen Quang Hiep Thôn Dixang Trung, xà Trà Duang, huyên Bc 
Trà My 

20 

II Giãi nhI (02 giãi) 

1 Nguyn Vn Thing Thôn EXrc Bé 1, xà Tam Anh Bc, huyn Nüi Thãnh 14 

g 
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TT HQ vä ten Da chi 
Tin 

thtr&ng 
(triju doug) 

2 Phan Van Hu Thôn Xuàn Qué, xa Qu Long, huyn Qu San 14 

III Giãi ba (03 giâi) 

1 Phan Tr9ng Tuyên Thôn 4, xä Tiên An, huyn Tién Phuâc 10 

2 Phan Quang Tam Thôn Nông San 1, xä Din Phuâc, th xã Din Bàn 10 

3 Phim Quc PhOng Thôn Panan, xã Tu, huyn Dông Giang 10 

IV Giãi khuyn khIch (15 giãi) 05 

1 VO Hng San Thôn 1, x Trà Mai, huyn Nam Trà My 05 

2 Nguyn Dinh Lang Thôn 3, xã Tiên Hip, huyn Tiên Phuóc 05 

3 Dào Thj Thanh Thôn Tan Hip, xa Trà San, huyn Bc Trà My 05 

4 Nguyn Quc Khánh Thôn Dai  Bmnh, xã Qu Trung, huyn Nông San 05 

5 Phm Long Thôn Phü Van, xã Tam Thành, huyn PhiTi Ninh 05 

6 Nguyn Thanh Trung Thôn Ngçc Tn, xã Tam Dan, huyn Phü Ninh 05 

7 Vu Ngoc Quang 
Thôn Huang Qu Nam, xa Qu PhiTi, huyn Qu 
San 

05 

8 Hu'nh Däng Khôi Thôn Hi TirOng, xä Binh Lam, huyn Hip DiTrc 05 

9 Trn Kim Thôn Xuân Ks', xã Din Quang, thj xa Din Bàn 05 

10 Nguyen Dinh Mrai 
Thôn Chánh San, xä Duy Phü, huyên Duy 
Xuyen 

05 

11 Nguyn Tn Mn Thôn BInh Triic, xã Binh Sa, huyn Thäng Birth 05 

12 Lé Quang Châu Thôn Châu Lam, xã BInh Trj, huyn Thang BInh 05 

13 Büi Thu Thôn An Phuóc, xã BInh An, huyn Thäng BInh 05 

14 Diicing Van Anh Thôn Qu Ngçc, xa Tam Phü, thành ph6 Tam K' 05 

15 Trn Van Ha Thôn Lao Du, xà Phixàc Xuân, huyn Phrâc San 05 

B THITUNGRAO,CONGNGODP 

I Giãi nht (01 giãi) 

1 Nguyen Hoang Thao 
Thou Thanh Khê, xä Tiên Châu, huyên Tiên 
Phc 

20 

II Gii nhI 02 giãi 

1 Lê Van Hào Thôn 6, xa Tiên Cánh, huyn Tiên Phixâc 14 

2 Trn DInh Vfrth 
Thôn Hi.rang Qu Nam, xa Qu Phü, huyn Qu 
San 

14 

III Giãi ba (03 giãi) 
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TT Ho và ten Dja chI 
Tin 

thu'&ng 
(triii etong) 

1 Trn Khãnh Binh Thôn HOa Trung, xà Tam Thanh, thành ph6 Tam 
Ky 

10 

2 Nguyn DInh Nghiem Thôn Dông Ha, xà Cm Kim, thành ph6 HOi  An 10 

3 Hifra DiIIh Ha Thôn Dti Birth, xà Qu Trung, huyn Nông Scm 10 

IV Giãi khuyn khIch (15 giãi) 

1 VO Hào Thôn 2, xà Tiên Hip, huyn Tiên Phithc 05 

2 Nguyn DInh Suu Thôn 4, xà Tiên Cãnh, huyn Tiên PhixO'e 05 

3 Lé Thj Luyn Thôn 1, xà Trà Tan, huyn Bc Trà My 05 

4 Nguyn Ng9c Mnh Thôn Phi.ràc Hi, xà Qu Lam, huyn Nông San 05 

5 Vu Ngçc Lam Thôn An M, xà Tam Lânh, huyn PhU Ninh 05 

6 Cao Dirc Tu Thôn An Long, xã Qu Phong, huyn Qu Scm 05 

7 Trn Ti Thôn Tuy HOa, xà BInh San, huyn Hip Thrc 05 

8 Cao Thanh Tn Thôn Bn Dan, xà Din Quang, thj xà Din Bàn 05 

9 Mai Thj Tm Thôn Dông Dirc, xà Ein Th9, thj xâ Din Bàn 05 

10 Nguyn Minh Thôn PhU Bong, xà Duy Trinh, huyn Duy 
Xuyen 

05 

11 Dirnng Thanh Thôn Qu M5', xã BInh Qu, huyn Thäng Binh 05 

12 Dng Thj Siru Thôn Tü Trà, xà BInh Chánh, huyn Thäng BInh 05 

13 NguyenTanXuan ThOn Dng Hành, xä Tam Ngoc, thành ph6 Tam 05 

14 • • LeThiVinh 
• 

Thôn Tho Tan, xà Tam Ngoc, Thành ph Tam 
Ky 

05 

15 Nguyn Xuân Giao Thôn 2, xà Phuó'c Näng, huyn Phiió'c San 05 

C THI DTING DP 

I Giãi nht (01 giãi) 

1 

Tuyn dithng di t 7 
(nhà ông VO Ng9c 
Yen dn nhà bà 
Nguyn Thj Bôn) 

Thôn Hi.rang Quê Nam, x Quê Phü, huyn Que 
San 

120 

II Giãi nhI (02 giãi) 

1 
Tuyn dix&ng tr may 
go ông Cu den ngO 
bàMn 

Thôn Xuân Diem, xà Din Tiên, thj xà Din Bàn 80 

2 Tuyn dithng ttr nhà Thôn Thôn Nhj Dinh 1, x Din PhuO'c, thj xä 

• C 

sO 
G NGI 

G Ti 
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TT 119 và ten Bla chi 
Tin 

thtr&ng 
(ir4u dông) 

ông Mai Dj'rc Nhiu 
den nhà ông Lé Minh 
Kim 

Din Bàn 80 

III Giãi ba (03 giãi) 

1 
Tuyn du&ng tir nhà 
ông TixO'ng den nhà 
ông DUng 

Thôn Cm Phô, x Tiên Cam, huyn Tiên Phuâc 60 

2 

Tuyn thr?ing tfr dim 
du là cng Lang Tc 
Chucym, diem cuôi là 
cu treo Tc Clurom 

Thôn 2, xã Trà Mai, huyn Nam Trà My 60 

3 
Tuyn drnmg tur nhà 
ông Trân T den nhà 
bà Pham Th Hin 

Thôn Bong Ha, x Cm Kim, thành pM Hi An 60 

IV Giãi khuyn khIch (15 giãi) 

1 

Tuyn du6ng tr nhà 
ông Phan Van Be den 
nhà Ong Phan TrQng 
Tuyên 

Thôn 4, Tiên An, huyn Tiên Phxàc 30 

2 
Tuyn dir&ng tr ngä 3 
cng ông Mt den 
nhà ông Lé Rô 

Thôn 1, Trà Tan, huyn Bc Trà My 30 

Tuyn dung tu CO 

quanthondenBndo 
Thôn Dai Binh, xã Qu Trung, huyn Nông San 

30 

Tuyn du6ng ti'r du 
dtICYfl DH 10 den flha 
van hóa thôn Qu 
Lc (cfl) 

Thôn Tay Lc, xã Tam Lc, huyn Phü Ninh 30 

Tuyn du6ng tir nhà 
ông Lirong Van 
Thành den nhà bà 
Luong Thj Sen 

Thôn PhU M, xã Qu Xuân 2, huyn Qu Son 30 

6 

Tuyn dithng ngO 
xóm th 4 (t1r DT6 1 lB 
den nhà ông Nguyn 
Mu Nho'n) 

Thôn PhU Ce Tây, xã Qu Th9, huyn Hip 
DiIC 

30 

7 
Tuyn dixô'ng DX 8 tr 
Nhà ông Sieng den CO 

quan thôn Song BInh 
Thôn Song Binh, xã Dai  Quang, huyn Dai  Lc 30 
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TT HQ và ten Dja chi 
Tin 

thirô'ng 
(triii doug) 

8 
Tuyn throng tr cng 
bà NhI dn nba diêu 
hãnh 

Thôn Trà Dông, xa Duy Vinh, huyn Duy Xuyên 30 

9 
Tuyn diing tir QL 
1A dn th 5 thôn Li&i 
Thmh DX 

Thôn Lieu Thnh, xã BInh Nguyen, huyn Thäng 
BInh 30 

10 
Tuyn dtr?ng ngO 
xOm t 3, thôn Trã 
Dóa2 

Thôn Trà Dóa 2, xA Bmnh Dão, huyn TMng 
BInh 30 

11 
Tuyn thrcrng ngo 
xomth11ttrnbaong 
Thj dn giáp song 

Thôn Van Tây, xã Binh Triu, huyn Thäng 
BInh 30 

12 

Tuyk dung tr nhà 
ông L dn dim cu& 
giáp vài nhà sinh hott 
vänhóa 

Thôn Dng Hành, xa Tam NgQC, Thành ph 
Tarn Ki 

30 

13 
Tuyn dung tr Qu6c 
140B,tâing1irnha 
ôngBaCu 

Thôn Ngoc BIch, xa Tarn Ngçc, thành phô Tam 
30 

14 

Tuyn dixng tir nba 
ông H Qu6c Thjnh 
den UBND xa Phuóc 
Cong 

Thôn 1, xa Phuâc Cong, huyn PhixOc Sin 30 

15 
Tuyn dithng tir nba 
ông Ploong Chiri den 
nhã ông Aläng Dhót 

Thôn A rat, xa A Nong, huyn Thy Giang 
30 
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