
UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN TO CHOC CUQC THI Dc Ip  - Ty do - Hnh phüc 

KHU DAN CU NTM KIEU MAU 
VA VUN-TUNG-DUNG PEP 

S: 4 /BTC-TTK 
V/v hir&ng dn h so tham gia cuc Quáng Nam, ngày 30 tháng 8 nàm 2021 
Khu dan cu nong thon mai kieu mau va 

— Tu&ng — Du&ng dçp" trén dja 
bàn tinh Quang Nam näm 2021 

KInh gCri: Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph 

Can cii- Quyet djnh so' 95/QD-BTC ngày 16/7/202 1 cüa Trithng Ban To 
chzc cuc thi ye ban hành The l cu5c thi "Khu dan cit nOng thón mói ('NTM 
kiêu máu" và "Vzthn - Twang - Dwông dçp" trên dja bàn tinh Qudng Nam näm 
2021 (Quyét dznh 95); 

Can ci Thông báo so' 379/TB-UBND ngày 2 7/8/2021 cza UBND tinh K 
lun caa Phó Chi tjch UBND tinh Trán Anh Tuán tgi cu5c hQp ye cuçc thi "Khu 
dan cit NTM kiêu máu" và "Vuan - Tw&ng - Dwàng dçp" trên dja bàn tinh nàm 
2021. 

D thun lçii cho dja phrong 1p h so tham gia dr thi cp tinh trên tinh 
than g9n ye thu tiic hành chInh nhi.rng van dam bâo không bô sot các yêu câu, 
tiêu chI dt ra, Ban To chüc cuc thi Khu dan ci.r nông thôn mâi kiêu mâu" và 
"Vi.r&n - T.thng - Thx&ng dçp" nàm 2021 (Ban To ch&c cu5c thi) hurng dan ho 
so tham gia dr thi cap tinh nhu sau: 

A A . . x A I. Ye ho so thi khu dan cir NTM kieu mau (01 b9), gom co: 

1. Th trInh däng k tham gia dir thi cüa UBND cap huyn, kern theo danh 
sách các thôn däng k dir thi (ban chInh), máu theo Phy lyc 01 dInh kern. 

2. Bang châm dim theo thang diem ban hành tai  Phi 1iic IVa kern theo 
Quyet djnh 95, do UBND cap huyn châm diem dôi vói tüng thôn tham gia dir 
thi (ban chInh), tIch hctp máu hiding dan chárn diem cuç5c thi khu dan cit NTM 
kiêu mãu cap huyên theo Phy lyc 02 dInh kern. 

3. Báo cáo qua trInh xay dirng khu dan cu NTM kiu mu cüa thôn tharn 
gia dir thi, có chir k cüa truing thôn vá xác nhn cUa UBND xã (ban chInh), 
rnáu theo Phy lyc 03 dInh kern. 

4. Phóng sr video clip (tr 10-15 phüt) cüa thôn tham gia dir thi (bang dia 
hoc USB hoc file nén qua email). 

5. H so minh chrng kern theo, gm có: 

- Bàn sao Quyt djnh phé duyt Phi.rcxng an xây drng khu dan cu NTM 
kiêu mu cüa UBND cap huyn, kern theo phuong an (ke Ca phliong an diêu 
chinh, bô sung) hoc bàn sao Kê hoch xây drng thôn NTM cüa UBND xã (dôi 
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vói các thôn xay dirng thôn NTM) và bàn sao Quyt djnh cong nhn thôn dat 
chuân khu dan ci.r NTM kiêu mâu/thôn NTM (neu dã &rçlc cong nhn). 

-'Mu 1 dn mu 10 kern theo Quyt djnh s 3025/QD-UBND ngày 
21/8/2017 cüa UBND tinh Quâng Nam Ban hành Quy djnh dánh giá, xét cong 
nhn thôn dat  chuân "Khu dan cix NTM kiêu mâu" trên dja bàn tinh giai doan 
20 17-2020, Co cp nhp so lieu den cuôi nàm 2020, tIch hc,p các máu 1-10 theo 
Phu lyc 04 dInh kern. 

- H sci kern theo môt s tiêu chI: 

+ Tiêu chI 3: Bang ké danh sách h gia dInh cO vu?m cO din tIch rng tü 
500m2  trà len dã chinh trang vu&n nhà có xác nhn cüa UBND xâ, theo máu t1i 

Phu luc 05 dInh kern. 

+ Tiêu chI 6: Bàn sao các quyt djnh cüa UBND cp huyn cong nh.n 
thôn vAn boa qua các nArn theo qui djnh; 

+ Tiêu chI 8: Bàn sao các quy& djnh: Chi b thôn hoàn thành t& nhim 
vii tr& len, cong nh.n danh hiu tiên tiên trâ len cüa to chüc doàn the chInh trj - 
xA hi thôn, thôn dat  chuân an toàn ye an ninh trt tr nAm 2020 cüa cap có thâm 
quyên cong nh.n. 

Ghi chá: Các h sci minh chirng không gri bàn giy ma gui bàn scan qua 
h thông quàn 1 vAn bàn diêu hành (Qofice) hoc qua email cüa Van phOng 
Diu phôi Chuang trInh MTQG xây dmg NTM tinh (dja chi email: 
vpdpntmquangnam.gov.vn). 

II. V h so thi Vir&n - Ttrong - Dtr&ng dçp (01 b), gm có: 

1. Ta trInh (bàn chInh) dAng k tham gia dr thi cüa UBND cp huyn, 
kern theo danh sách các h gia dInh có vu&n dçp, tix&ng rào - cOng ngô dçp, các 
xa, thôn cO các tuyên dt.r&ng dçp (dáng kj chung 01 Ta trInh vài thi khu dan cit 
NTMkiêu rnáu tai Phu luc 01 dInh kern,). 

2. Bang chm dim theo thang dim ban hành tai  Phi hic I, Phi hic II, 
Phi.i 1iic III kern theo Quyet djnh 95, do UBND cap huyn châm diem dôi vâi 
tmg thôn tham gia dir thi (bàn chInh), tIch hcip các bang chám diem theo rnáu 
tqi Phy lyc 6.1, 6.2, 6.3 dInh kern. 

3. HInh ành (ki thie1u 15 hInh ánh in màu th 18cm x 24cm a các góc d5, 
(rnôi n3i dung dit thi 15 ánh) và gz-i kern file dnh qua da chi email: 
vpdpntmquangnam.gov.vn) hoc phirn ye vi.rm dçp, tlx&ng rào - cong ngô dçp, 
du&ng dçp tham gia dir thi. 

4. Riêng di vài h gia ctInh tham gia dir thi vu&n dçp, thành phân h so 
ngoài các nôi  dung tren kern theo bàn ye so b ye quy hoach - thit k cüa vi.r&n 
(trên giây A3) và báo cáo thuyêt minh ngAn gçn (khong qua 03 trang giây A4) 
ye quátrInh san xuât, hiu qua, thu nhp cüa vix&n trong 01 nAm 2020 và dn 
thai diem tham gia dr thi trong nArn 2021, máu báo cáo và bàn ye theo Phu lyc 
07 dInh kern. Khuyên khIch chü vi.r&n tham gia dir thi cO ho so minh chung ye 
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doanhthu, chi phi, lãi (báo cáo v doanh thu, chi phi, lãi; hqp dng lien doanh, 
lien kêt, nghim thu thanh l hcp dông....) dê có diem tôi da. 

*hjchü: 

- HInh ánh, phim tham gia thi (bao gm thi khu dan cu NTM kiêu mdu vii 
thi vw&n — tithng — dwiing dep,) duçc chiip, quay tü ngày,  16/7/2021, ngày The I 
nay có hiu 1rc den truâc It nhât 01 ngày so vói ngày hêt htn np ho sa thi cap 

tinh. Các to chrc, cá nhân tham gia thi khi güi hInh ãnh, phim tham gia thi phái 
• là cüa &m vi, cá nhân mInh. M9i sr gian ln trong vic gui hInh ânh, phim tham 
gia chj thi nêu bj phát hin së bj hüy ket qua. 

- Th?i gian nhn h si thi cp tinhtrtr&c 16h30 ngày 15/10/2021 (kéo 
dài th?ñ hn nhn ho s 15 ngày so vâi dieu l thi dà ban hành), khuyên khIch 
các dja phuang gui ho sa thi tinh truc thai gian nêu trén dê phiic vii cong tác 
tuyên truyên, châm ch9n thrc té (bat dáu nhgn ho so' thi cap tinh tit ngày 
15/9/202 1 den hêt thai gian nhcn hO so' nêu trên). Mâu nhn ho s theo Phi lyc 
08 dInh kern. 

Mci kho khän, vlx&ng mc (nu co) lien quan dn cuc thi, d nghj cácdja 
phucng, cac to chi'rc, cá nhân tham gia thi lien h To thu k giüp vic Hi dông 
dông châm thi (lien h qua Van phOng Diéu phOi NTM tin/i, dia chi SO 119 
Hung Virong, TP Tarn K; dién thoai: 0235.2221348/0235.2221377; email: 
vpdpntrnquangnam.gov. vn)  dé duqc giãi dáp, trã Ru vtthng mac (nêu co). Cac 

biêu mâu, diêu l, van bàn có lien quan den cuc thi ducic dàng tãi trên Cong 
thông tin din tir nông thôn m&i cüa tinh (tgi dja chi http.//nongthonmoi.net, tçii 
pano cuç5c thu khu dan cit NTM kiéu rnáu, vw&n — twang — dw&ng dp). 

D nghj các dja phucmg quan tarn chi do, trin khai thirc hin d cuc thi 
dt kêt qua, to phon trào thi dua sôi nOi, lam ccu sà dê nhân rng trong các nàm 
tiêp theo, lam tiên dê dê huâng den cuc thi gifla các xã, các huyn trong xây 
drng nông thôn mài./z 

KT.TRUONG BAN / 
RUONGgAN 

Noinhân: 
- Nhi.r trôn; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Trtrâng Ban t ch(rc cuOc thi (báo cáo); 
- Các thành viên Hi dông châm thi; 
- Phông NN&PTNTNAn phông Diêu phôi 
NTM các huyn, thi xA, thành ph6; 
- CPVPDPNTM tinh; 
- Luu: VT, HCTH, KHNV. OuANJt GIAM DOC 

S iNOG NGHIP VA PTNT 
Ngo Tan 
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