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Can ctr Quyêt djnh so 19/QD-BCD ngây 19/3/2018 cüa Ban Chi dio các 
Chiiong trInh MTQG tinh Quãng Nam (Ban Clii dgo tinh) Ban hành Chucng 
trInh cong tác nàm 2018 cüa Ban Chi do tinh ye thixc hin Chuang trInh 
MTQG xây drng nOng thôn imi (Chutrng trinh NTM); theo do, Ban Chi dao 
tinh dä dé ra rnic tiêu, ké hotch, nhim vii và giãi pháp trçng tam thirc hin nàm 
2018; dOng thoi, Ban Chi dto tinh giao nhim viii các S, ngành tham mini 
TJBND tinh ban hành các báo cáo, dé an, quyêt djnh, kê hoich thirc hin Chuo'ng 
trInh NTM; Ban Chi do các huyn, thj xã, thânh phô to chirc dánh giá, tong két 
nàm 2017 vàban hânh Chuang trinh cong tác dé triên khai thirc hin nAm 2018. 
Tuy nhiên, den nay mt sO S, ngành vâ da phuo'ng chua th?c hin hoàn thành 
các nhiêrn vli duc giao trong qu I, 11/2018 theo Quyêt djnh sO 19/QD-BCD 
ngày 19/3/20 18 cüa Tru&ng Ban Chi dto tinh. Dé kjp thi tham muu UBND tinh 
ban hânh các van ban lien quan và day nhanh tiên d triên khai thirc hin Chuang 
trInh NTM trong nàm 2018; TnrO'ng Ban Chi dio tinh có kiên chi do nhu sau: 

1. Phê bInh các S&: Xây dirng, VAn boa - Th thao và Du ljch, Giáo dic và 
Dào tto, Lao dng - Thuang binh và Xä hi vã Ban Chi do thc hin Chuang 
trInh nông thôn mói các huyn: Phü Ninh, Duy Xuyên, Di Lc, Qué Son, Hip 
Di'rc vâ Tây Giang chua hoãn thânh các nhim vi dugc giao theo Quyêt djnh sO 
19/QD-BCD ngày 19/3/20 18 cüa TrLrrng Ban Chi dao  tinh (Cy the tqi Phy lyc 01, 
02 kern theo. Các S&, Ban, ngành, dja phuang lien quan nghiêrn tüc kiêrn diem 
các tp the, ca nhân có lien quan dê xãy ra sr chrn tré nay. 

2. Các S: Xây dirng, VAn hóa - Th thao và Du flch,  Giáo diic và Dào tto, 
Lao dng - Thuong binh và X hi khân truang tharn mini UBNID tinh ban hành 
các vAn ban darn bão ni dung, chat lung Va tiên d nhu dã dAng k ti Chuang 
trInh cOng tác nArn 2018 cña Ban Chi dto tinh. 

3. UBND, Ban Chi do các huyn: Phü Ninh, Duy Xuyên, Dii Lc, Qu 
San, Hip fYirc và Tây Giang khân truoiig ban hành Chucmg trInh cong tác nAm 

Ch 

VAN PHÔNG £EU PHOI CTMTQG 
KInh gl'ri: 

- Các S&: Xây dirng, Van hóa - Th thao và Du ljch, 
Giáo dc và Dào tto, Lao dng - Thucmg binh và 
Xhôi; 
- UBND, Ban Chi do thrc hin Chuang trinh nông 
thôn mi các huyn: Phü Ninh, Duy Xuyên, Dai 
Lc, Qué San, Hip Di'rc vâ Tây Giang. 

UBND TfNH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA \TIT NAM 
BAN CHI DiO CAC CHTJONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  
TRINH MVC  TIEU QUOC GJA 

S& 6 /BCD-KTN Quáng Nam, ngày 03 tháng 8 nám 2018 

V/v thrc hin các nhim vi duçic giao 
ti Quyet djnh so 19/QD-BCD ngày 
19/3/2018 efia Tri.thng Ban Chi dio cac 
Chuong trInh mic tiêu quôc gia tinh 



KT. TRU'NG BAN 
PHO TRU'O'NG BAN 

ICH UBND 
rI Thanh 

2018 d trin khai th?c hin hiu qua ChrongtrInh NTM; trong do, phái ci th 
boa các chi tiêu, kê hoch, nhim viii và giãi páp trQng tam th%rc hin ti'r nay den 
cu6i näm 2018; chi dto, giao nhirn.vi cho các PhOñg, ban và UBND các xã triên 
khai thrc hin hoàn thânh các nwc  tiêu dé ra pam 2018. Ni dung nay phái thirc 
hin hoàn thành trlthc ngày 10/8/20 18 và gri :Vé ThI.rOTlg trrc Ban Chi dio tinh 
(qua Van phông Diêu phôi NTM tinh) dê theo dôi, chi dio. 

Yêu câu Fhu truong cac S, nganh hen quan va Truang Ban Chi dao cac 
huyn nêu trên khân tnrongtriên khai thirc hn. Trong qua trInh thçrc hin, nêu 
có khó khän, vu&ig mac, dê nghj có van ban gcri ye ThLthng trirc Ban Chi dao 
tinh (qua Van phOng Diêu phôi NTM tinh) dê tong hqp, báo cáo UBNID tinh, 
Tri.r&ng Ban Chi dio tinh theo dôi, chi dao. I. 

No'inI,In: 
- Nhi.r trên; 

CT, PCI UBND tinh Lê TrI Thanh (B/c);. 
- Các thàiih viên BCD tinh là Iành do các SO: Xây 
dirng, VH.TT&DL, GD&DT, LD-TB&XH; 
- Baii liii dua - Khen thu0iig t'inli; 
- Van phOng Diêu phôi NTM tinh; 
- Các Huyn üy, Thj üy, Thành ciy; 

PCVP I.C.Trân; 
- Liru: VT, TH, KGVX, KIN. 
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.•'ucO1 
Nôi dun! w S.r ch ira t 'am miru UBND tinh 

ban hành trong i'"J:+ 11/2018th 0 Quyt djnh s 19/QD-BCB 
ngiy l9f/2Ol8 eüa Trirô7 g Ban CM do tnh 

(Kern theo Co\ vnsó::.65./,'C'D-KTN ngàyO3'/8/2018  
cia Ban Clii d £I'cçhuc2ii. !rInhi myc tiêu quóc gia tin/i) 

TT 
quan 

tham miru Ni dung cong vic 
ThO'i gian 

giao tii QD s 
19/QD-BCD 

Ghi chü 

Sci Xây dijng 
Kê hoach phát trin cp nuàc 11am 
2018 và giai doan 2018-2020 trên 
dja bàn tinh 

Qu 1/2018 Dang hoàn 
thiên dir thâo 

2 
S. Van hóa, 
Th thao Va 

Du ljch 

K hotch thirc hin Phong trào 
"Toàn dan doàn k& xay dijng dOi 
sng van hóa" giai doin 2018- 
2020 trên dia bàn tinh, trong do, 
chü tr9ng gän kt thuc hiên eác 
ni dung, tiêu chI xay dirng NTM, 
do thj van rninh và giàm nghèo 
bn vü'ng 

Qu 11/2018 

Dang chi 
Nghj djnh cüa 

ChInhphü 
hiiàng dan xét 
tng GiadInh 
Van hóa, thôn 

Van hóa 

S Giáo due 
và Dào tao 

D an Quy hoch phát trin giáo 
due và dào tao tinh Quãng Narn 
dn näm 2025 và trn nhIn dn 
näm 2030 

Qu5' 11/2018 

4 
SO' Lao dng, 
Thuong binh 

va Xà hôi 

Quy& djnh scm di Quyt djnh 
3577/QD-UBND ngày 14/10/20 16 
ccia UBND tinh 

Qu 1/2018 

Dang vuâng 
mac 1 so ni 

dung nên chua 
th tham mi,ru 

* Ghi chi: Không tInh các ni dung dã dirge UBND tinh dng chuyn 
sang th?c hin trong qu III+IV/20 18 và HDND tinh thông nhât không thirc 
hin trong närn 2018. 



Phit luc 02 
Tlnli liInli to chñ'c Hi nghj tong kêt th'c hin Chuong trInh NTM nãm 

2017 và ban hành Chu'ong trInh cong tác nàm 2018 
ella Ban CM do các huyn, thj xã, thành phô 

(Kern theo Cong van sO: 6 /BCD-KTN ngày 03/8/2018 
cia Ban Clii dgo các Chu'crng trInh myc tiêu quOc gia tinh) 

TT lJja phuong To cliñc HNTK iiãm 2017 Ban hành CTCT näm 2018 

1 Tarn K' D t chirc Dã ban hành 

2 Hôi An Dä t chrc D ban hành 

3 DiênBàn Dthchi'rc Däbanhành 

4 Phü Ninh D1 to chñc Chu'a ban hânh 

5 Thàng Bmnh Dã t chi1'c D ban hành 

6 Duy Xuyên Dä t chirc Chua ban hành 

7 Dai Lôc Di tó chirc Chua ban hành 

3 Qu Son th chirc Chua ban hành 

9 Niii Thành Dã th ch'rc D ban hành 

10 Nông Son Dt to chrc D ban hành 

11 I-Iip D(rc Ba to chirc Chiia ban hành 

12 Tiên Phuc Di th chñc D ban hành 

13 Tây Giang Chua t c1nrc Chua ban hành 

14 Bong Giang B th chüc D ban hânh 

15 Nam Giang B to chüc Ba ban hành 

16 PhuOc Son Ba t chtrc Ba ban hành 

17 Bc Trà My Ba th chirc B ban hành 

18 Narn Trà My Ba to chirc B ban hânh 


