
UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
BAN CHI DAO CAC CHU'OTNG Doe lap - Tu do - H?nh phñc  
TRINH MTJC TIEU QUOC GIA 

S& 0 '( /KH-BCD Quáng Nain, ngày 0 .i'tháng 11 nàin 2022 

KE HOACH 
Kiêm tra ye tiên d triên khai thiyc hin Chu'o'ng trInh 

MTQG xây dirng nông thôn mri nãm 2022 

Can c' Quyê't dinh so' 2105/QD-UBND ngày 11/8/2022 cia UBND tinh 
Ban hành Ké hozch thy'c hin Chu'o'ng trInh MTQG xáy dcng nOng thôn mài 
trên dfa bàn tinh Quáng Nam giai doçin 2021-2025. 

Can cii' Kê hoich sO 02/KJ-I-BC'D ngày 2 4/02/2022 cia Ban Chi dzo các 
Chu'ong trInh MTQG tinh Quáng Narn (Ban Chi dqo tinh) véKê hogch cong tác 
nám 2022 cia Ban Chi dao các Chitong trinh MTQG tinh ye thii'c hin Chu'o'ng 
trInh MTQG xáy dmg nOng thOn inO'i trén dia bàn tinh Quáng Nam. 

Thcc hin Thông báo so 331/TB-UBND ngày 06/9/2022 cia UBND tinh 
KIt lun cia Phó C'hi t/ch UBND tinh Trán Anh Tuán - Tru'&ng Ban Ghi do 
các Chztng trInh inyc tiêu quOc gia tinh t4i Hç5i nghj try'c tuyên trién khai thu'c 
hin Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc gia xáy c4ing nOng thOn rnO'i và pl'iát dng 
phong trào thi dua "Qudng Narn chung st'c xáy dyng nông thOn rnO'i" giai dogn 
2021 — 2025. 

D kp thè'i nrn bat tInh hInh trin khai thic hin Chuang trInh MTQG 
xây diing nông thôn mó'i (Chzrnng trInh NTM) tai  các da phu'ong trên dia bàn 
tinh, dê có ca s& báo cáo UBND tinb, Ban Chi di?o  tinh xây drng Kê hoch kiêm 
tra ye tiên d triên khai thirc hin Chu'o'ng trInh NTM näm 2022, vói các nôi 
dung nhu sau: 

I. MVC  DfCH, YEU CAU 

- Lam vic rà soát kêt qua thic trng các tiêu chI (xâ NTM, xã NTM nâng 
cao, xà NTM kiêu rnâu, huyn NTM,...) theo các B tiêu chI mri giai don 
2022-2025; nhim v1i, kê hoch, giái pháp thirc hin trong thii gian dn d kip 
th?ñ tham mini thuc hiên bào darn CG bàn hoân thành muG tiêu dã dê ra. 

- Rà soát nhu cu cn thit d thuc hiên bào darn dat chun các tiêu chi 
NTM; don dôc các dja phu'mg xây dirng danh mc chi tiêt cong trmnh si'r dçing 
kê hoch von dâu tu phát triên trung hn thçrc hin Chuong trInh MTQG xay 
dirng nông thôn rn9i giai doin 202 1-2025, cOng tác 1p thu tic dâu tu, phân b 
các nguOn vOn 2022, day nhanh tiên d thrc hin và giài ngân vn dà phân b, 
nâng cao hiu qua thirc hin Chuo'ng trInh NTM. 

- Rà soãt tinh hlnh xü 1 nçi xây dixng CG bàn giai dotn 2016-2020 trong 
Chuong trInh NTM theo chi do cüa UBND tinh tai  Cong van s 6099/UBND-
TH ngày 16/9/2022 V/v tp trung xü 1 nci xây dirng ca bàn trong Chu'crng trInh 
MTQG xây dçmg nOng thôn rnâi. 
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- Yêu cu các dja phuang báo cáo k& qua thirc hin Chrnmg trInh NTM 
theo dung d cuang huó'ng dan; nhQTlg khó khán, vuóng mac và dê xuât, kiên 
nghj rthm thirc hin dt mic tiu d dê ra theo 1 trinh dã dàng k. 

II. NQI DUNG, QUY TRINH LAM VIC 

1. Ni dung lam vic 

a) Ni dung lam vic dôi vó'i xã 

- Kt qua thuc trng các chi tiêu, tiêu chI (xã NTM, xã NTM nâng cao, xà 
NTM kiu mu, huyn NTM, thôn NTM,...) theo các B tiêu chI mói giai don 
2022-2025 tInh den ngày 3 1/10/2022, nhãt là kêt qua các tiêu chI mói tang 
them so vó'i b tiêu chI Cu; giái pháp, kê hoch thirc hin dê báo dam dat  chuân 
các chi tiêu, tiêu chI NTM theo dung l trinh dã de ra theo B tiêu chI NTM giai 
doan 2022-2025 trong thài gian den, nEat là các da phuo'ng phân dâu dt chuân 
NTM näm 2022. Riêng dôi vó'i các xA NTM 2022 báo cáo them tInh hInh 1p ho 
s minh ch(rng de dat  chuân xã NTM nàrn 2022; 

- TInh hInh trin khai thirc hin và giâi ngân các nguôn von (dâu tu, sir 
nghip) ducc giao nàm 2022, kê cá nguôn NSTW näm 2021 chuyên nguôn sang; 

- TInh hInh lng ghép các ngun li.rc d thrc hin theo 1 trInh d ra. 

- Muc tiêu, nhim vT, k hoach  nàrn 2023. 

- Nhüng khó khän, vuó'ng mac; kin nghj, dê xuât. 

b) Ni dung lam vic di vó'i cp huyn 

- Cong tác thành 1p/kin toàn Ban Chi dao, Van phông Diu phi NTM 
cap huyn; 

- TInE hInh xây di.rng k hoach  thrc hin Chacmg trInh NTM trên da bàn 
huyn (cac dja phicong: H3i An, Tam K)), Din Bàn báo cáo ké hogch xáy dimg 
thi xâ, thành phó hoàn thành/duy trl nhiin v1 xdy dmg nóng thón mó'i, Nii 
Thành, Qué Son, Nông Scm, Dii Lc, Tiên Phwàc báo cáo kê hogch xáy dmg 
huyn NTMgiai doqn 2021-2025; Duy Xuyên, Phi Ninh báo cáo ké hoçich duy 
trl và xáy c4mg  huyn NTM náng cao giai doçin 2021-2025; các huyçn c5n iqi 
báo cáo ké hogch thyc hin Chzrcing trInh NTM trén dia bàn huyén, tp trung 
myc tiéu xâ NTMvà khóng con xI duài 15 tiêu chI°'); 

- TInh hInh lap, phê duyt danh mlic các cOng trinh k hoach trung han 
giai doan  2021-2025 và näm 2022 thirc hin ChuGng trInh NTM trên dja bàn 
huyn; ban hành t' 1 dOi üng ngân sách cap huyn, xã và ngun khác; cong tác 
giao vOn näm 2022 cho các xã trén dja bàn huyn theo danh miic cOng trInh, ma 
sO dr an. 

(') Huyn Hip Dirc rà soát them các xä 'nê'u có,) có khã näng ph.n du dt chun NTM giai doin 2021-2025 
(ngoai các xO tgi Thông báo so 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 cüa UBND tinh) d báo cáo dé xuât bô sung vào 
danh sách x phn dáu dtt chuân NTM giai don 202 1-2025 tai  buôi lam vic. 
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- TInh hInh trin khai thi.rc hin Va giâi ngân các ngun vn (du tu', sr 
nghip) duc giao nàrn 2022, kê ca nguôn NSTW nãm 2021 chuyên nguôn sang 
trén da bàn huyn; 

- TInh hInh long ghép các nguôn 1irc dê thirc hin theo 1 trInh dê ra dôi 
vâi các xä theo miic tiêu cüa huyn. 

- Kêt qua thirc hin xii' 1 nq d911g giai don 20 16-2020, nhât là nq da 
quyêt toán theo chi dto ciia UBND tinh tai  Cong van so 6099/UBND-TH ngày 
16/9/2022 V/v tp trung xü l nçi xây dirng ca bàn trong Chiiong trInh MTQG 
xây dirng nông thôn mdi. 

- D xut m11c tiêu, nhirn vi và k hoach 2023 (u'u tiên các ni dung sir 
nghip, nht là các d an lien két chui giá trD. 

- Nhting khó khàn, vLxng mac; kin ngh, d xu.t. 

2. Quy trInh lam vic 

- Dai din lanE dao  UBNID xà báo cáo k& qua thirc hin Chuang trInh 
NTM ciia xã theo các ni dung lam vic nêu trên; nhing khó khãn, vung mac 
trong trin khai thirc hin; kiên ngh, dê xuât; 

- D.i din Van phông Eiu phi NTM cp huyn báo cáo khái quát tin 
d trin khai thirc hin Chu'cmg trInh NTM theo các ni dung lam vic nêu trên; 

- Dai din các Phông, ban cp huyn và lãnh dao  UBND huyn phát biu 
v cong tác chi do, ho trg, giip d các xã theo các chi tiêu, tiêu chi phu trách, 
nht là các tiêu chI chu'a dat,  cong tác chi dao  ho trg 1p thu tiic dâu tiz; cOng tác 
rà soát quy hoach; bô trI nguôn dôi rng xir l nç d9ng; cOng tác xfr l vuó'ng 
mac và don doe, kiêm tra, giárn sat tiên d thirc hin dê dat  miic tiêu nàm 2022 
và giai doan 2021-2025 dã dê ra; khá nàng bô sung them xã vào danh sách xà 
phân dâu dat  chuân NTM giai doan  202 1-2025. 

- Các thành phn dir h9p & tinh phát biu kin chuyên mOn lien quan; 
giâi dáp các vm5ng mac, kiên nghj, dê xuât thuc thm quyn; 

- kin cüa Ban Chi dao  tinhlVàn phOng Diu phi NTM tinh. 

III. PHM VI LAM VIC 

- Các xà phn du dat  chun NTM, NTM nâng cao, NTM kiu mu giai 
doan 202 1-2025. 

- Các xA dang k phn du dat  chun NTM giai doan 202 1-2025 di kin 
bô sung (neu có do UBND cap huyn inài d. 

-CácxãcônnçYd9ng; 

- Các huyn, thj xã, thành ph 4o huyn,,) trên dja bàn tinh. 
IV. THANH PHAN MO'I LAM VIC 
1. tInh, kInh mô'i (Thay Giy nib,) 

- Dai din Thung trirc Ban Chi dao  tinh; 
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- Dai din các S, ngânh: Nông nghip và PTNT, K hoch vâ Du tu, Tài 
chInh, Cc Thông kê tinh. 

- Lãnh dao  Van phông Diu phi NTM tinh và Phông chuyên mon cüa 
Van phông Diêu phôi NTM tinh. 

2. 0 huyn, kInh môi: 

Dai din lãnh do: UBND huyn, Van phông Diu phi NTM huynIVän 
phông chung các Chuong trInh MTQG huyn, Phông Nông nghip và 
PTNT/Kinh tê, Phông Tài chInh — Kê hoach,  Kinh tê - Ha tâng/Quân 1 dO tM và 
lãnh d4o các phông, ban có lien quan (dôi vO'i các tiêu chI NTM chua dat). 

3. O xã, kin/i rnôi: 

- Di vth xa phn du dat chun NTM nàm 2022, kInh mà'i: BI thu Dáng 
üy xã, lãnh dao  UBND xa, ke toán xã, can b chuyên trách NTM xã (dôi vi xã 
NTM 11am 2022 1am vic thirc tê tai  xà thi mO'i các thành viên Ban Chi dao xA, 
Ban Quãn 1 xa). 

- DOi vái các xã con iai  kInh rnôi: BI thu Dáng üy xã, dai  din lãnh dao 
UBND xã, ke toán xã và can b chuyên trách NTM xã. 

(Thành phcn 6' cd'p huyn do UBND huyn mài; 
thành phán 6' xâ do UBND xa m&z) 

V. THO'I GIAN, BIA DIEM, THANH PHAN: 

Chi tiê't theo Phu luc dInh kern. 

VI. TO CHYC THIC HIN 

1. Vn phông Diu phi NTM tinh 

- Chu.n bj các diu 1dn cn thit phc v1.i lam vic; 

- Kt thik dçt kim tra, chju trách nhim thng hçp, xây drng báo cáo kt 
qua, dê xuât huâng xir 1, giái pháp thirc hin trong thi gian den gui UBND 
tinh, Ban Chi dao  tinh dê theo döi, chi dao. 

- Trong qua trInh thrc hin nu có cong vic dt xu.t tràng vói thi gian 
kiêm tra nêu trên, Van phông Diêu phôi NTM tinh phôi hçip vâi da phuong có 
van bàn diêu chinh ci the thôi gian cho phü hçp. 

2. UBND, Ban Clii dto cap huyn, xa 

- UBND cp huyn báo cáo tmnh hInh và k& qua trin khai thirc hin 
Chuong trInh NTM chung trên da bàn toàn huyn, thj xã, thành phô den ngày 
3 1/10/2022 theo dê cu'o'ng báo cáo dInh kern, trong do chñ tr9ng cOng tác chi 
dao, diêu hành, kim tra, don dc cüa huyn dê dat  mc tiêu de ra; nhü'ng khó 
khän, vuó'ng mac Va kiên nghj, de xuât néu c6). Riêng các huyn, th xã, thành 
phô dang k phân dâu dat  chuân huyn NTMlhoàn thành nhim vii NTM (ke cá 
duy trI, náng cao,) báo cáo them Ké hoach  xây drng huyn NTM/hoàn thành 
nhirn vii NTM trong giai don 202 1-2025. 
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- Chi dao  các xã ducc kim tra báo cáo tInh hInh, k& qua trin khai thuc 
hin Chmmg trInh NTM den ngày 3 1/10/2022 theo ä'é cwong báo cáo th'nh kern; 
giài pháp thc hin cña tü'ng xã de bâo dam dt chuân B tiêu chI NTM giai don 
202 1-2025 theo dñng 1 trInh dã dê ra; nhQ'ng khó khän, vuó'ng mac và dê xuât, 
kiên ngh. 

(Chi tiê't D cu'ong báo cáo dInh kern) 

- Mà'i các thânh phn lien quan ô' huyn và chi dto UBND xã mi các 
thành phân lien quan & xã cüng dr lam vic theo th&i gian, dja diem quy djnh. Bô 
trI dja dim lam vic và chuân b báo cáo, tài lieu lien quan phuc vu lam viêc. 

Các ni dung báo cáo cüa các dja phu'ang (cp huyn, xã) gal v Van 
phèng Diêu phôi NTM tinh tru'rc 03 ngày so v&i ngày lam vic dê chuân b tài 
1iu cho Ban Chi 4o tinh (qua d/a chi Email: 
vpdpnongthonrnoiqnam@gmail.com)  và photo tài 1iu chInh thrc (co k, dóng 
dâu) gi:ri các thành phân lien quan phic vii hpp. 

(Mcd chi tjlt có lien quan phc v ke' hoich lam vic lien h qua dng chI 
Nguyen Thanh Trung, chuyên viên phông Ké hoich - Nghip vi1, Van phông Diêu 
phôi NTM tinh, din thoai/zalo: 0905.755570, Email: trungqsqn(d,gmail. com, 
dông thô'i DC cu'cxng lam vic du'cic dáng tái trCn Cong thông tin din tt nOng thOn 
mâi tinh, dia chi http.i/nongthonmoi.net, myc van ban). 

Trên day K hoach  kirn tra v tin d trin khai thirc hin Chuo'ng trmnh 
MTQG xây dirng nông thôn mói nàm 2022; Ban Chi do tinh kInh d nghi các 
S&, ngành lien quan cir can b tham gia theo Kê hoch; dê nghj Van phông Diu 
phôi NTM tinh, UBND, Ban Chi do các huyn, th xä, thành ph và các xã lien 
quan triên khai thirc hin, báo cáo bâo dam ni dung, thi gian d ra./. 

No'i n/ian: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- GD So NN vâ PTNT, Phó Ban Chi do tinh (báo cáo); 
- Các SO, ngành: Nong nghip vá PTNT, Tài chinh, Kê 
hoach va Du tu', Ciic Thông kO tinh; 
- Van phOng Diêu phôi NTM tinh; 
- UBND các huyn, tllj xa, thành phô lien quail; 
- VPDP NTM các 1luyn, thi xä, thánh phô lien quail; 
- UBND các xã di thirc tê: Tiên Lap, Tam M Dong, Quê 
Hip, Dai  Soil, Cm Ha, Din Phong; 
- UBND các xa kiêm tra (do UBND cap huyn sao gi'ri); 
- Li.ru: VT, HCTH, KHNV. 

HO GIAM DOC 
sO' NONG NGHIP VA PTNT 

Ngô Tn 



6 

Phii hic 
THI GIAN, DIA DIEM, THANH PHAN LAM VIC T4J CAC DIA PIIING 

(Kern theo KI hogch sc Of /KH-BGD ngày O.S-/i 1/2 022 cia Ban Ghi dçio các Chwoi'zg trInh MTQG tinh) 

TT Thèi gian Dja dim lam vic Ni dung, thành phân ö xä 

* Thành phn: Bi thix Dãng üy xä, các thành viên Ban 
Chi cto x; Thuing truc HDND, UBMTTQVN xã; 
länh do UBND xã, các thành viên Ban Quàn 1 NTM 
xà; Giárn d6c HTX trên dja bàn xä. 
*Noidung 
- Tr 08h00-09h30: Di thrc tê mt so cong trmnh dà Bu6i sang ngày 10/11/2022 (thir 5): Di thrc te 

UBND xã BInh Qu& trin khai närn 202 1-2022, kim tra mt s6 tuyn và lam vic vâi 01 x NTM närn 2022: Xa Blnh 
Qua, bt du hc 08h00 huyn Thang BInh dithng cay xanh, thrng hoa; nhà van hOa các thôn, 

thôn NTM kiu rnu cüa xa và mt sO mO hlnh phát 
trin kinh t cüa xa, lam vic vói HTX. 
- Tir 09h30-1 1h30:Làm vic vâi Ban Chi dto xã, Ban 
Quãn 1 xà tti Hi tnrng UBND xL. 
(trong qua trinh lam vic vói xã, UBND huyn báo 
cáo torn tit cac ni dung trên dja bàn huyn) 
* Thành ph.n: BI thu Dãng üy xã, các thành viên Ban 
Chi do xã; Thithng tr?c HDND, UBMTTQVN xà; 
länh dao UBND xã, các thành viên Ban Quán 1 NTM 
xã; Giám ct6c HTX trën dja bàn xà. 
* Ni dung Bui chiu ngày 10/11/2022 (thir 5), di thrc te 

và lam vic vOi 01 xà NTM näm 2022: Xa Binh UBND xã Lânh, 
huyn Thäng Bmnh 

- Tr 13h30-15h00: Di thrc t mt s cOng trInh dã 
trin khai närn 202 1-2022, kim tra mt so tuyên Länh, bt du lüc 13h30 
chrxng cay xanh, chrxng hoa; nhà van hOa các thôn, 
thôn NTM kiu rnu cüa xä và mt so mô hIah phát 
trin kinh t cüa xä, lam vic vâi HTX. 
- Tur 15h00-17h30: Lam viêc vài Ban Chi dao  xâ, Ban 
Quân 1 xä tai  Hi trurông UBND xa. 
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TT ThOi gian Bla dim lam vic Ni dung, thành phn r xä 

2 
Bui sang ngày 11/11/2022 (thir 6): Di thrc te 
Va lam vic vâi 01 xâ NTM närn 2022: Xã Binh 
Narn, bat thu lüc 08h00 

UBND xa Birth Narn, 
huyn Thang Binh 

* Thành phtn: Bi thu Dâng üy xà, eác thành viên Ban 
Chi do xa; Thtthng true HDND, UBMTTQVN xà; 
lãnh dao  UBND xa, các thành viên Ban Quãn 1 NTM 
xã; Giám dc HTX trên dja bàn xa. 
* Ni dung 
- Tr 08h00-09h30: Di thrc th rnt s Cong trInh da 
trin khai närn 202 1-2022, kirn tra mt s tuyên 
duing cay xanh, thrng hoa; nhà van hóa the thôn, 
thôn NTM kiu rnu eUa xã và rnt so rnô hmnh phát 
trin kinh t cüa xà, lam vic vâi HTX. 
- Tr 09h30-11h30: Lam vic vói Ban Chi dto xä, Ban 
Quân 1 xä tai  Hi trung UBND xà. 

Bu6i sang ngày 15/11/2022 (thr 3): Di thirc te 
và lam vic vói 01 xa NTM närn 2022: Xã Tiên 
Lành, bat thu lüc 08h00 

UBND xä Tiên Lành, 
huyn Tiên Phuóc 

* Thành ph.n: BI thu Dàng üy xä, các thành viên Ban 
Chi dao  xà; Thumg trijc HDND, UBMTTQVN xã; 
lanh do UBND xa, cãe thành viên Ban Quàn 1 NTM 
xa; Giám dc HTX trën dia bàn xà. 
* Ni dung, thOi gian 
- Tü 08h00-09h30: Di thire tê int so cOng trInh dà 
trin khai närn 202 1-2022, kirn tra mt sé tuyn 
du&ng cay xanh, dithng hoa; nhà van hOa the thôn, 
thôn NTM kiu rnu cüa xa và mOt  sO mO hInh phát 
trin kinh th cia xã, lam vic vth HTX. 
- Tir 09h30-1 1h30: Lam vic vOi Ban Chi dao  xa, Ban 
Quàn 1 xà ti Hi trung UBND xa. 
(trong qua trInh lam vic vri xà, UBND huyn báo 
cáo torn tt cac ni dung trên dja bàn huyn) 

Bui chiu ngày 15/11/2022 (thir 3), Di thrc te 
và lam vic vâi 01 xà NTM näm 2022: Xa Tiên 
Lap, bat thu Ic 13h30 

UBND xã Tiên Lp, 
huyn Tiên Phuâe 

* Thành phn: BI this Dãng üy xä, the thành viên Ban 
Chi do xa; Thung trVc HDND, UBMTTQVN xa; 
lãnh dao  UBND xa, eác thành viên Ban Quàn 1 NTM 
xã; Giárn doe HTX trên dja bàn xà. 
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TT Thôi gian Oja dim lam vic Ni dung, thành phn & xã 

* Ni dung 
- Tr 13h30-15h00: Di thc th rnt so cong trInh cia 
trin khai näm 202 1-2022, kirn tra rnt s tuyên 
&r?rng cay xanh, dthng hoa; nhà van hóa các thôn, 
thôn NTM kiu mu cüa xa và mt so rnô hmnh phát 
trin kinh t cUa xä, lam vic vci HTX. 
- Tir 15h00-17h30: Lam vic vâi Ban Chi dto xa, Ban 
Quãn 1 xäi tti Hi tnthng UBND xa. 

Bui sang ngày 16/11/2022 (thir 4): Di thrc te 
và lam viec  vâi 01 xa NTM näm 2022: Xã Que 
Hip, bt ct.0 liic 08h00 

UBND xa Qu Hip, 
huyn Qu Scm 

* Thành phn: BI thu Dáng Uy xa, các thành viên Ban 
Chi dto xa; Thuing trijc HDND, UBMTTQ\'N xâ; 
länh do UBND xâ, các thành viên Ban Quán l NTM 
xa; Giám dc HTX trên dja bàn xä. 
* Nôi dung, thai gian 
- Tr 08h00-09h30: Di thrc th mt s cong trinh d 
trin khai närn 2021-2022, kirn tra rnt so tuyên 
duOng cay xanh, duOng hoa; nhà van hóa cáo thôn, 
thôn NTM kiu mu cüa xã va rnt so mô hinh phát 
trin kinh t cüa xa, lam vic vài HTX. 
- Tr 09h30-11h30: Lam vic vâi Ban Chi d.o xä, Ban 
Quãn 1 x tti Hi tnthng UBND xa. 

Bu& chiu ngày 16/11/2022 (thr 4), bt du luc 
13h30: Lam vic vâi huyn Va mQt SO Xa lien 
quan 

PhOng h9p UBND 
huyn Qu& San 

- Các xä phân Mu NTM giai doin 2021-2025: Que 
An, Qu Minh, Qu Phong, Qu Thun 
- X NTM nâng cao: Qué Xuân 2, Qu Long và xa 
NTM kiu muQu Phü 
- 02 xa con nhiêu cong trInh chua quyêt toán hoc cOn 
nçi d9ng hoc vuOng mac trong quyêt toán (danh sách 
xä cOn nq do UBND huyn rni). 
- K hoach huyn NTM 202 1-2025. 
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TT Thôi gian Dja diem lam vic Ni dung, thành phãn ö' xã 

5 

Bui sang ngày 22/11/2022 (thr 3): Di thrc t 
Va lam viêc vó'i 01 xã NTM nam 2023: X Dai 
Son, bitt du lüc 08h00 

UBND xä Dai Son 

* Thành phn: BI thu Dáng üy xä, eác thânh viên Ban 
Chi dao  x; ThuOng trirc HDND, UBMTTQVN xä; 
lãnh d?o  UBND xã, the thành viên Ban Quãn 1 NTM 
x; Giám dc HTX trên dja bàn x. 
* Ni dung, thai gian 
- Tr 08h00-09h30: Di thuc t môt so cong trInh d 
triên khai närn 2021-2022, kiêm tra inOt  s tuyn 
du?mg cay xanh, duOng hoa; nhà vn hóa các thôn, 
thôn NTM kiu rnu cüa x và mt s rnô hInh phát 
trin kinh th cüa xà, lam vic vâi HTX. 
- T'x 09h30-11h30: Lam vic vói Ban Chi do xã, Ban 
Quân 1 xà ti Hi trmrng UBND xã.. 

Bu6i chiu ngày 22/11/2022 (thu 3), bt d.0 
vào lüc 13h30: Lam vic vri huyn và mt s6 
xä lien quan 

Phông hop UBND 
huynDiLc 

- Các xà phn du NTM 202 1-2025: Dti Thinh, Dai 
Chánh, Di Tan; 
- Xã NTM nâng cao, kiu rnu: Dti Thing, Dti Nghia; 
- 02 xä cOn nhiêu cong trInh chua quyt toán hoc cOn 
nçi dçng hotc vuâng mc trong quyt toán (danh sách 
xä cOn nç do UBND huyn mdi). 
- K hoach huyn NTM giai doan 202 1-2025 

6 
Bu6i sang ngày 23/11/2022 (thir 4): Di thirc t 
Va lam vic vói 01 x NTM nâng cao näm 2022: 
Xä Tarn M5 Dong, bt d&u lüc 08h00 

UBND xã Tarn M 
Dong 

* Thành phin: BI thu Dãng üy xä, the thành viên Ban 
Chi dao  xà; Thix&ng trirc HDND, UBMTTQVN xa; 
länh dao  UBND xa, các thành viên Ban Quãn 1 NTM 
xä; Giám dc HTX trên dja bàn xà. 
* Ni dung, thi gian 
- Tr 08h00-09h30: Di thrc t kirn tra mOt  sO tuyn 
dithng cay xanh, duO'ng hoa; nba van hóa các thôn, 
thôn NTM kiu mu cüa xä và mt s rnô hInh phát 
trin kinh t cüa xa, lam vic vâi HTX. 
- Ti'r 09h30-11h30: Lain vic vOi Ban Chi dao  xà, Ban 
Quãn l x tai  Hi truemg UBND xâ. 
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TT ThOi gian Oja dim lam vic Ni dung, thành phân ö' xä 

Bui chiu ngày 23/11/2022 (thir 4), b&t cthu 
vào lüc 13h30: Lam vic vâi huyn vã rnt s6 
xa lien quan 

Phông hçp UBND 
huyn NUi Thânh 

- Các x NTM nâng cao: Tam HOa, Tam Xuân 1, Tam 
Giang, Tam Quang, Tam Tin 
- X NTM kiêu mu: Tam Anh Narn, Tam Xuân 2 
- 02 xä cOn thiu cong trInh chi.ra quyt toán hoc cOn 
nç dong hoc vixâng mc trong quyêt toán (danh sách 
xä cOn nçx do UBND huyn mdi). 
- K hotch huyn NTM giai don 202 1-2025 

7 

Ngày 24/11/2022 (thr 5), bat d.0 lüc 08h00 
PhOng hop  UBND 
huyn Duy Xuyên 

- 11 xä cüa huyn 
- K hotch huyn NTM nâng cao giai don 202 1-2025 

Ngày 24/11/2022 (thu 5), bat cthu lüc 13h30 PhOng hop UBND 
huyn Phü Ninh 

- 10 x cila huyn 
- K hoach huyn NTM nâng cao giai dotn 202 1-2025 

8 

Bui sang ngày 25/11/2022 (thir 6), bat du hic 
08h00 

Phông hp UBND 
huyn Nong Scm 

- 06 xä cña huyn Nông scm 
- K hoach huyn NTM giai doan 202 1-2025 

Buëi chiu ngày 25/11/2022 (thu 6), bat du lüc 
13h30 

PhOng hp UBND 
huyn Hip Dixc 

- Các xä phan du NTM 2021-2025: Song Trã, Quê 
Luu, Thang Phizâc, 
- X NTM nang cao: BInh Lam 
- 02 xã cOn nhiêu cong trInh chua quyt toán hoc cOn 

dong hoc vixàng mac trong quyêt toán (danh sách 
xà cOn nç do UBND huyn mdi). 
- Các xã NTM dir kin bô sung (nu cO); 
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TT Tliô'i giari Bla diem lam vic Ni dung, thành phn er xa 

Buôi sang ngày 29/11/2022 (thir 3): Di thirc tê và 
lam vic vài 01 xa NTM nâng cao näm 2022: X 
Din Phong, bat dâu lüc 08h00 

UBND xã Din Phong 

* Thânh phn: BI thu Dãng Uy x, các thành viên Ban 
Clii cto xä; Thixng tn.rc HDND, UBM'ITQVN xä; 1nh 
dao UBND xa, cac thânh viên Ban Quàn l NTM xä; 
Giárn dôc HTX trên dia bàn x. 
* Ni dung, thai gian 
- Tr 08h00-09h30: Di thirc té kim ira rnt s tuyn 
dumg cay xanh, duôiig hoa; nhà van hOa các thôn, thôn 
NTM kiêu rnâu cüa xã, lang du ljch cong dông và rnOt so 
rno hinh phát triên kinh tê cüa x, lam vic vOi HTX. 
- Tr 09h30-1 1h30: Lam vic vói Ban Chi dto xa, Ban 
Quân l x tti Hi trix?mg UBND xa. 

Bui chiu ngày 29/11/2022 (thir 3), bat du lüc 
13h30 

Phông h9p UBND thj xa 
Din Bàn 

-07 xa cüa thj xã (trr xa Din Phong) 
- Duy trI thj xa hoàn thành nhirn viii NTM 

10 

Buôi sang ngày 30/11/2022 (thCr 4): Di th%rc tê và 
lam vic vOi 01 xa NTM nãng cao näm 2022: Xã 
Cam Ha,, bat dâu lüc 08h00 

TJBND xä Cam Ha 

* Thành phn: Bf thu Dãng üy xã, các thành viên Ban 
Chi do xä; Thu?xng trirc HDND, UBMTI'QVN x; länh 
do UBND xä, các thành viên Ban Quàn l NTM xa; 
Giám dôc HTX trên dja bàn xâ. 
* NOi dung, thai gian 
- Tir 08h00-09h30: Di thirc tê kiêm ira mt so tuyên 
du&ng cay xanh, duông hoa; nhà van hôa các thôn, thôn 
NTM kiêu mâu cüa xa và mOt  so mô hinh phát triên kinh 
tê cüa xa, lam vic vOi HTX. 
- Tir 09h30-11h30: Lam vic vâi Ban Chi dao xã, Ban 
Quàn l x tti HOi  tnthng UBND xä. 

Bui chiu ngày 30/11/2022 (thu 4), bt d.0 lüc 
13h30 

Phong hQp UBND thành 
phô HOi  An 

-03 xa cüa thành ph6 (trr xa Cm Ha) 
- Thành phô hoàn thành nhim vi NTM nãm 2023-2024 

* Nêu dia  phitcing có d nghf diê'u chinh thai gian, dja diê'rn lam viçc, lien h qua dng chI Nguyln Thanh Trung, chuyên viên phông 
KE hoach - Nghip v, Van phông Diêu phói NTM tinh, din thogi: 0905.755570. 
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