UBND Tf NH QUANG NAM
BAN CIII DiO CHIXO'NG
TR!NH MTQG XAY DUNG
NONG THON Wi!

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phác

S& a4 /BCD-VPDPNTM
V/v t6 chc L cong b xâ dat

Quáng Nam, ngày4 tháng 10 nám 2021

chuãn NTM, NTM nâng cao, NTM
kiêu mâu näm 2020

KInh gui: UBND các huyn, thành ph& Dai Lc, Duy Xuyên,
Tiên Phuâc, Tây Giang và Hi An
C'án c& Hithng dn s 03/HD-BcD ngày 19/02/2020 cia Ban C'hi dgo cac
hicong trInh MTQG tinh To cht'c Lé cOng bO xã dgt chuán NTM/xä a1gt chudn
NTM náng cao/xä dgt chuán NTM kiéu máu trén dja bàn tinh Quáng Nam.
Thithng trirc Ban Chi dao Chuong trInh MTQG xây dmg NTM tinh (Ban
Clii a'ao tinh) Co kiên nhu sau:
1. Thng nht th&i gian t chirc L cong b xâ Cm Thanh, TP Hi An
dat chuân xã NTM nâng cao näm 2020 và xà Dai Hip, huyn Dai Lic dat
chuân xã NTM kiêu mâu nàm 2020, vào ngiy 22/10/2021 (theo dé nghj cza
UBND thành phO H.5i An tgi TO' trInh sO 279/TTr-UBND ngày 11/10/2021,
UBND huyçn Dzi L5c tçzi TO' trInh sO 335/TTr- UBND ngày 08/10/2021).
D nghj UBND huyn Dai Lôc, thành ph Hi An chi dio UBND các xâ
to chirc L cong bô dam báo theo qui djnh vâ tuân thu nghiêm các quy djnh v
phOng, chông djch Covid-19 theo chi dao cüa UBND tinh và Ban Chi dao Quc
gia phOng, chOng djch Covid-19. Trong truO!ng h9p thôi gian den djch bnh
Covid- 19 diên biên phuc tp thI giãm so ngthi mi dr theo dung quy dlnh trong
phông chong djch và truyên thanh trrc tiêp trén Dài Truyên thanh xa d ngix&i
dan theo dOi.
2. Di v&i các xà dat chun NTM, NTM nâng cao dn nay chua th chüc L
cOng bô do ãnh his&ng cüa djch bnh Covid19W: Dê nghj UBND các huyn chi
dao UBND các xâ xay dirng kê hoch và chü dng to chuc L cong b dja
phixang dat chuân NTM theo dung qui djnh, hoãn thành cong bô tru'ó'c ngãy
15/11/2021 (khOng g&i van ban cho Ban Chi dgo tinh xin chz truong ye thOl gian,
clii gt'i ké hogch tO cht'c Lê cOng bO ye Ban Clii dgo tinh ã'é theo d6i); liru trong
to chuc Lé cOng bô can tuân thu nghiêm các quy djnh ye phông, chng dich
Covid-19 theo chi do cüa UBND tinh và Ban Chi dao Quoc gia phOng, chng
djch Covid- 19; dông thyi thrc hin truyên thanh trrc tiêp diên biên các ni dung
cüa Lé cong bô trén Dái Truyên thanh xã dé Nhân dan toàn xâ diiçc biêt.

'XA NTM: Tién Hip (Tién Phuàc), A hông (lay Giang), Dai Hung (Dai Luc); xA NTM nâng cao: Duy Phuàc,
Duy Trinh, Duy Hôa (Duy Xuyên).
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3. D nghj länh dao các S&, ngành là thành viên Ban Chi dao tinh duçic
phân cong ph trách các huyn, thành phô: D.i Ltc, Duy Xuyên, Tiên Phuóc,
Tây Giang và Hi An theo Thông báo O1/TB-BCD ngây 14/512021cüa Ban
Chi dao tinh
xêp, bô trI thai gian tham dir Lé cong bô xã dat chuân NTM,
NTM nâng cao, NTM kiêu mâu khi nhn dirgc giây m&i cüa các dja phuung.
so

sap

Dé nghj UBND các huyn, thành ph& Dai Lc, Duy Xuyên, 131en Phuâc,
Tây Giang và Hi An chi dao, triên khai t1c hin theo dung quy dj ri ./.q(
No'i ,thân:
- NhLr trên;
- UBND tinh (báo cáo);
- Các thành vién Ban Clii do tinh &ng diem
các dja phuxmg néu trén;
- IJBND các xã: Di Hip, Cam Thanh, Duy
Phirâc, Duy Trinh, Duy Hàa, Tiên Hip,
Aliêng, Dai Htrng;
- CPVPDPNTM tinh;
- Li.ru: HCTH, KHNV.
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