
UBND TỈNH QUẢNG NAM
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 làm việc về cuộc thi 
“Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu” và “Vườn – Tường – Đường 
đẹp” năm 2021

                    #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới các huyện, thành phố: Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp 
Đức, Điện Bàn, Đại Lộc, Tây Giang, Đông Giang

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ 
chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu” và “Vườn Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Để nắm tình hình tổ chức thi và hướng dẫn một số nội dung cho các địa 
phương trong tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn 
Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 ở cấp huyện, 
hướng đến cuộc thi cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tỉnh đăng ký làm việc với các huyện, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Theo Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng Điều phối NTM huyện.
3. Thành phần:
- Ở tỉnh: Thành viên chuyên trách Văn phòng Điều phối tỉnh.
- Ở huyện: Đại diện lãnh đạo và chuyên trách Văn phòng Điều phối NTM 

huyện, lãnh đạo/cán bộ phụ trách NTM các xã dự thi cấp huyện.
4. Nội dung: Đề nghị Văn phòng Điều phối NTM huyện báo cáo tiến độ 

thực hiện đối với cuộc thi ở cấp huyện, dự kiến khả năng các khu dân cư NTM 
kiểu mẫu, vườn-tường-đường-đẹp khả năng thi cấp tỉnh theo chỉ tiêu đề ra; những 
khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi và kiến nghị, đề xuất. Ngoài ra, đề nghị 
các địa phương báo cáo khả năng giải ngân 100% vốn năm 2021, nhất là kinh phí 
sự nghiệp, vướng mắc trong giải ngân (nếu có) và tình hình lập hồ sơ ở các xã 
phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 (đối với huyện có xã NTM năm 2021).

Kính đề nghị Văn phòng Điều phối NTM huyện quan tâm sắp xếp thời 
gian để buổi làm việc hiệu quả ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NN và PTNT các huyện nêu trên;
- CVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao



Phụ lục
(Kèm theo Công văn số        /VPĐPNTM-KHNV ngày    /9/2021 

của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh)

TT Địa phương 
làm việc Thời gian làm việc Thành phần

1 Điện Bàn Từ 07h30 đến 09h00  ngày 
09/9/2021

- Ở tỉnh: Đoàn 2
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

2 Đại Lộc Từ 09h30 đến 11h00 ngày 
09/9/2021

- Ở tỉnh: Đoàn 2
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

3 Núi Thành

Từ 14h00 đến 17h00  ngày 
09/9/2021

(làm việc thêm về tiến độ lập 
hồ sơ các xã phấn đấu đạt 

chuẩn NTM năm 2021: Tam 
Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà 
và Tam Xuân 2, xã NTM 

nâng cao)

- Ở tỉnh: Đoàn 1
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

4 Tây Giang Từ 09h30 đến 11h00  ngày 
10/9/2021

- Ở tỉnh: Đoàn 2
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

5 Đông Giang Từ 13h30 đến 15h00 ngày 
10/9/2021

- Ở tỉnh: Đoàn 2
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

6 Hiệp Đức

Từ 13h30 đến 15h00  ngày 
10/9/2021

(làm việc thêm về tiến độ lập 
hồ sơ xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM năm 2021: Bình 
Dương)

- Ở tỉnh: Đoàn 1
- Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

7 Quế Sơn Từ 15h30 đến 17h00 ngày - Ở tỉnh: Đoàn 1



TT Địa phương 
làm việc Thời gian làm việc Thành phần

10/9/2021 - Ở huyện: Đại diện lãnh 
đạo, chuyên trách Văn 
phòng Điều phối NTM 
huyện, lãnh đạo/cán bộ 
NTM xã liên quan

Đoàn 1: Do đồng chí Nguyễn Anh Tài (điện thoại 0908.908410) làm 
Trưởng đoàn, cùng một số đồng chí thuộc Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (chị 
Cẩm, anh Trung).

Đoàn 2: Do đồng chí Phan Hùng Vĩnh (điện thoại 0912.066348) làm 
Trưởng đoàn, cùng một số đồng chí thuộc Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (chị 
Thảo, anh Huy).
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