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VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan

V/v đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi 
trội của các xã phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2022-2025

                    #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tam 
Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng 
Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước.

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh 
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 2429/QĐ-UBND).

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 
2105/QĐ-UBND).

Để có cở sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ 
các xã phấn đấu xã NTM kiểu mẫu trên từng lĩnh vực nổi trội, Văn phòng Điều 
phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối 
NTM tỉnh) kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách các 
xã đã đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu (tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 
2105/QĐ-UBND) và các nội dung kiểu mẫu quy định tại Phụ lục II Quyết định số 
2429/QĐ-UBND để rà soát, đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi trội của các xã 
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 
cấp huyện, nội dung đăng ký theo Phụ lục đính kèm. 

   Danh sách đăng ký kiểu mẫu nổi trội của các xã trên địa bàn cấp huyện 
gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (qua hệ thống quản lý điều hành văn bản 
Q.Office) trước ngày 20/10/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển 
khai thực hiện và đăng ký theo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Phòng NNPTNT/Kinh tế, Văn phòng Điều phối 
NTM các huyện, thị xã, thành phố nêu trên;
- UBND các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM 
miểu mẫu giai đoạn 2022-2025 (do UBND cấp 
huyện gửi);
- CVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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