
UBND TiNH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CH DeO CHIJONG Dc Jp -  T do  -  Hnh phüc 

TR!NH MTQG XAY DVNG 
NONG THON MÔt 

S: 2 /BCD-VPDPNTM 
V/v h sa d nghj cong nhn 
huyn Duy Xuyên d?t  chuân 

nông thôn mri nAm 2020 

KInh g1ri: Van phông Diu phi Trung rcing Chucing trInh 
MTQG xây drng nông thôn mâi 

Thirc hin Cong van so 983/VPDP-NV&MT ngày 16/11/2021 cüa Van 
phông Diêu phôi nông thôn mi Trung .rong V/v hoàn thin ho sci và khäc phuc 
ton tai, han chê dé nghj xét cong nhn huyn Duy Xuyên dat  chuân nông thôn 
mói. Ban Chi dao  Chixorng trInh MTQG xây drng nông thôn mi tinh Quáng 
Nam dã chi do UBND huyn Duy Xuyên và các S&, ngành lien quan efia tinh 
hoàn thin ho sci theo dê ngh cüa Doân thâm djnh Trung i.rong, den nay tiên do 
nhix sau: 

1. Di vói hi) so cüa Iiuyn Duy Xuyên hoàn chinh 

Dn nay huyn Duy Xuyên dã dam báo hoàn thành các ni dung gop 
cüa Doàn thâm djnh Trung ixong theo Cong van so 983/VPDP-NV&MT ngày 
16/11/2021, cii the: 

a) V ho sr 

- Báo cáo so 336/BC-UBND ngày 16/11/2021 cüa UBND huyn Duy 
Xuyên ye báo cáo kêt qua xây dirng nông thôn mó'i näm 2020: Báo cáo dã cp 
nht day dü các ni dung yêu câu cüa Doàn thâm djnh Trung hong và dê xuât cii 
the giâi pháp thirc hin duy trI, nâng cao chat h.rçing các tiêu chI NTM. 

- Dã bi) sung danh sách h9p cüa UBND huyn Duy Xuyên d nghj cong 
nhn huyn dat  chuân NTM näm 2020. 

- Báo cáo diu chinh tInh hInh nq xây dirng co bàn thuc Chuong trinh 
xây drng NTM trên dja bàn huyn (Báo cáo so 328/BC-UBND ngày 
10/11/202 1) và dirgc Si KH&DT thâm tra khãng djnh trén dja bàn huyên Duy 
Xuyên không có nçi dçng xãy dy'ng co ban thuc Chuong trInh NTM. 

- Bao cáo si) 337fBC-UBND ngày 16/11/2021 cüa UBND huyn Duy 
Xuyên ye báo cáo khàc phhc mt so ni dung lay kiên sr hài lông cüa ng.thi 
dan trong xây dirng nông thôn rni. 

Các hi) 50 con 'ai  Doàn thãrn djnh Trung uang không có gop së dirge 
tiêp tVc  sir dung kern theo ho so gui Trung uong. 

b) V hin tr*ng 

Huyn Duy XuyCn dang chi dao  các Phông, ban và UBND các xä tp 
trung khàc phic các han  chê khi Doàn Trung uang di thirc tê; trong do tp trung 
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khc phic tiêu clii cãnh quan, môi truàrng. Wn nay, trong mia mua nên huyn 
dang tIch crc phát dng trông cay xanh, trông hoa tr nguôn kinh phI näm 2021 
äâ dirçic UBND tinh phân bô cho huyn (300 triu dông). 

2. Di v&i h so bô sung cüa UBND tinh 

Ban Chi dao  Chrnmg trInh MTQG xây dirng NTM tinh dA d nghj các 
Sâ, ngành lien quan phôi hqp vâi huyn Duy Xuyên khân trumg b sung, hoãn 
thin ho so dê nghj xét cong nhn huyn Duy Xuyên dat  chuãn NTM tai  Cong 
van so 28/BCD-VPE)P ngày 16/11/2021. Den nay, các S&, ngành dä dam bâo 
hoàn thành b sung ho so, c1i the: 

- Si Nông nghip và PTNT: Báo cáo s6 367/BC-SNN&PTNT ngày 
17/11/2021: Dâ bô sung cac ni dung phát triên nông nghip, co câu ngành nông 
nghip, thüy 1çi, san xuât lien két chuôi, giá trj san xuât nông nghip bInh 
quãn/ha, hccp tác xâ, các mô hInh kinh tê nông nghip i các xã và vüng san xuât 
tp trung.... 

- SâCông Thixang: DA tIch hqp 02 báo cáo trt.râc day thành 01 báo cáo 
(Bao cao so 20591BC-SCT ngay 17/11/2021). 

- Si Tài Nguyen Va Môi truäng: DA hoàn thin báo cáo thm tra, b sung 
them mt so khó kha.n, ton tai  và dê ngh UBND tinh giâi pháp khäc phic tiêu 
chI môi tru&ng, trong do tp trung don doe tiên d xây drng khu xü 1 rác thai 
tp trung cüa tinh t?i  xA  Dai  Hip, huyn Dai  Lc dé di.ra vào hoat dng trong 
dâu .qu 112022 (tai Báo cáo so 6621BC-STNMT ngày 18/11/2021), khi bi rác 
nay di vào hoat dng thi van dê rác thai & Duy Xuyên dxçic giãi quyêt ben vtrng. 

- S& K hoach  và Du ttr dã hoàn thin báo cáo th.m tra nq dQng và 
kháng djnh trên dja bàn huyn Duy Xuyên không cO nq dçng xây dirng cci bàn 
(tai Báo cáo so 6431BC-SKBDT ngày 17/11/2021). 

- Cong an tirih (tai Báo cáo s 3771/BC-CAT-PVO5 ngày 15/11/2021): Dä 
danh giá tInh hInh an ninh trt tir trên dja bàn huyn Duy Xuyên và khang djnh 
so xã tr9ng diem ye an ninh, trt t%r. Bong th&i Cong an tinh dã phôi hçip lam 
vic vói Ciic PVO5, B Cong an dê thông nhât khang djnh 02 xã Duy Hâi, Duy 
Nghia tuy là xa trQng diem phüc tap  ye an ninh tr@ tij, nhxng không thirc hin 
Chi.rang trInh NTM nên không ành hithng dn vic dê nghj cong nhn huyn dat 
chuân NTM (dã gui Cic PV 05 các van bàn khang djnh 02 xA quy hoach xây 
drng dO thj, không xây drng NTM). 

(Do 02 xA nay dang nm trong vüng dr an Nam Hi An dang phát trin, 
có yêu tO nuOc ngoài và là xã Co biên giói quc gia (02 xd nay gidp bin, hin 
dang námtrong danh sách xä hal ngang yen biên và hal ddo theo Quyt dfnh so 
131/QD-17'g ngày 25/01/2017 cia Thi tithng ChInh phü, theo Hzthng dan so 
07/HD-BCA-V28ngày 18/11/2016 cza Bô Cong an thI xa không thu5c xâ trQng 
diem p/ni-c tc?p ye an ninh, tr4t tu ('trfr các xd dão, xd có dw&ng biên giô'i quác 
gia), nên 02 xd nay có etu'&ng biên giôi quôc ,ia sé khOng tInh vào xâ tr9ng 
diem phfrc tçzp ye an ninh, trlt tr,); th?ii gian den, Tru&ng Ban Chi dao  tinh tiêp 
t11c chi dao  Cong an tinh theo dôi tInh hInh an ninh trt tr a 02 xA nay; neu tInh 
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hInh an ninh trt tir trén dja bàn 02 xã nay n djnh s 1.p thu tiic d nghj B 
Cong an dua 02 xã nay ra khôi danh sách xâ trçng diem, phirc tp ye an ninh trt 
ti.r (neu tInh hInh on df n/i, sê' ip hO so' trInh dé ngh/ Bç5 COng an dua 02 xâ nay 
ra khOi danh sách xâ trQng diem, phi'cc tçzp ye an ninh tr4t tr trong nàm 2022). 

- Van phông Diu phi NTM tinh dâ hoàn thin các van bàn cüa UBND 
tinh theo gop cüa Doàn thâm djnh Trung ung: 

+ Báo cáo thm tra két qua xây drng nông thôn mói trên dja bàn huyn 
Duy Xuyên (dâ cp nhtt các ni dung gop cüa Doàn thâm djnh) 

(Báo cáo so 207/BC-UBND ngày 19/11/2021 cza UBND tinh). 

+ Báo cáo giâi trIflE, tiêp thu ni dung gop cüa Doãn thm djnh Trung 
iio'ng (bao gôm vic cam kêt dOn dôc tiên d dua khu xi:r 1 rác thai t.p trung t?i 
xã Dai  Hip, huyn Di Lc di vào boat dng trong dâu qu 1/2022 và giãi trInh 
ye 02 xã trpng diem phic tp ye an ninh, trt t1r nht.rng không xây dirng NTM và 
02 xã nay thuc xã biên giói giáp biên). 

(Báo cáo so 208/B C-UBND ngày 19/11/2021 cia UBND tinh). 

+ T? trInh d nghj xét, cOng nhn huyn Duy Xuyén dat  chu.n NTM. 

(Ta trI,ili sO 8261/TTr-UBND ngày 19/11/202/ cüa UBND tinh,). 

+ Va chutn bj dy dü các h s lien quan d gtri Trung ung. 

(Kern theo COng van nay cách so' lien quan dé nghj Trung u'o'ng xét 
cOng nhn huyn Duy Xuyên dçt chudn hOng thOn inó'i nám 2020,) 

3. D xut, kin ngh 

Do th&i gian con lai  nãm 2021 không cOn nhiu, kInh dê nghj Van phOng 
Diêu phôi NTM Trung ixong sm tham muuB Nông nghip và PTNT, Hi 
dông thâm djnh Trung ixcing sap xêp Ijch dê hçp xét cong nhn huy "buy 

Xuyên dat  chuân nông thôn mói nãrn 2020./.( 

No'i nhân: 
-Nhixtrén; 
- Bô NN và PTNT (báo cáo); 
- UBND tinh (báo cáo); 
- PCI UBND tinh Iran Anli Tuân (b/c); 
- UBND huyn Duy Xuyên; 
- Lru: VT, VPDPNTM. 

OGIAMBOC 
S NONG NGHIP vA PINT 

Ngô Tn 
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