
UBND TINT-I QUANG NAM 
VAN PHONG IMEU PHOI 

NONG THON MOI 

S:AO /VPDPNTM-KHNV 
V/v khen thu?mg trong Phong trào thi 
dua "Chung sirc xây dung nông thôn 
mdi" trên dja bàn tinh Quâng Nam 

näm 2020 và tong két giai don 
20 16-2020 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA V!T NAM 
Dc 1p -Tir do - Hinh phüc 

Quáng Nam, ngày 'tháng 9 nám 2020 

KInh giri: 1'Jy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph 

Can c& Quyê't djnh sá 3947/QD-UBND ngày 08/11/2016 cia UBND tinli 
Ban hành Quy d/nh ye tiêu chuán và hlnh thic khen thu'ó'ng trong Phong trào thi 
dua "Chung s&c xáy dyng nông thôn mó'i" trên d/a bàn tinh Quáng Nam, giai 
dogn 2016-2020 và Quyêt d/nh so 541/QD-UBND ngày 02/3/2020 cia UBND 
tinh Vé vic tha dOi, ho sung m(5t so diéu cüa Quy djnh ye tiêu chuán và hInh 
thic khen thu'&ng trong Phong trào thi dua "Chung s&c xây dyng nông thOn 
mO'i" trên dja bàn tinh Quáng Nam, giai dogn 2016-2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh sO 3947/QD-UBND ngày 08/11/2016 cia UBND tinh. 

D có ca sâ tham muu UBND tinh khen thr&ng trong Hi nghj tong kêt 10 
näm (2010-2020) thirc hin Chrning trInh MTQG xay d%rng nông thôn mói 
(Chu'o'ng frInh NTM), kêt hcip vi tong kêt näm 2020 và tong kêt 5 näm giai don 
2016-2020 thrc hin Chuang trInh MTQG xay dirng nOng thôn mth trên dja bàn 
tinh Quãng Nam (dr kiên sJ tO chj'c vào dáu tháng 12/2020 theo j kién chi dgo 
cia UBND tinh tgi Thông báo sO 345/TB-UBND ngày 09/9/2020), Van phông 
Diêu phôi Chuung trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi tinh (Van phông Diêu 
phOi NTM tinh) kInh dé nghj UBND các huyn, thj xã, thành phô can cü vào các 
chi tiêu, tiêu chuân, hInh thirc khen thizâng di.rçic qui djnh tai  Quyêt djnh so 
3947/QD-UBND ngày 08/11/2016 và Quyêt djnh so 541/QD-UBND ngày 
02/3/2020 cüa UBND tinh dé dê xuât các t.p the, cá nhân Co thành tIch xuât sac 
trong Phong trào thi dua "Chung süc xây drng nông thôn mâi" näm 2020 và giai 
don 20 16-2020, vâi các ni dung nhu sau: 

I. DOI TU'NG, CHI TIEU VA H!NH THEC KHEN THUNG 

1. Khen thtrOng nãm 2020 

a) Khen thithng cho xã có n 1irc cao trong xây drng NTM (xâ khOng 
thu5c danh sách xâphán dâu dgt chuán NTMgiai dogn 2016-2020). Các huyn, 
thj xà, thành phô chpn xa bâo dam tiêu chuân theo qui djnh tai  gch  (-) dâu dông 
thir näm, khoán 3, Diêu 5 quy djnh kern theo Quyêt djnh so 3947/QD-UBND 
ngày 11/8/2020 cüa UBND tinh dé dê nghj Chü tjch UBND tinh thu&ng cong 
trInh phüc lçii, trj giá 300.000.000 dông (Ba tram triu dóng). 

b) Khen thuàng cho xa khOng n.m trong danh sách các xA phn du dt 
chuân nOng thôn mâi giai don 2016 - 2020 (khOng nám trong danh sách tgi các 
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van ban cia Uy ban nhán dan tinh nên chita du'cic uu tiên ho trcr ngun lc, 
n}urng thrçc côngnhn xã dt chuân nông thôn mâi: Các dja phuang rà soát xà 
dü tiêu chuân dê dê nghj UBND tinh thu&ng cong trInh phiic lcii, trj giá 
2.000.000.000 dông (Hai t dong). Xã thrçc dê nghj khen thu&ng thuc tri.rèng 
hqp nay thI không duçic khen thu&ng ye xâ có no 1irc cao trong xây dirng nông 
thôn mi nên trén. 

c) Khen thu&ng thôn dt chun B tiêu chI Khu dan cu NTM kiu mu 

- Tiêu chu.n: Thôn dt chun B tiêu chI "Khu dan cu nông thôn m61 
kiêu mu" theo quy djnh ti Quyêt djnh so 2663/QD-UBND ngày 26/7/2016 cüa 
UBND tinh (va các Quyêt d/nh sfta dói, ho sung) và là thôn tiêu biêu nhât trong 
các thôn dà dt chuân ye B tiêu chI nay. 

- Chi tiêu, hInh thirc khen thuOng: Mi huyn, thj xâ, thành phi nucó t 
03 den 05 thôn dt chuân khu dan cu NTM kiêu mâu riêng các huyçn mien rni 
cao: DOng Giang, Nam Giang, Táy Giang, Phwó'c Scm, Nam Trà My, Bàc Trà lVjy 
có tir 01 den 05 thOn) thI chçn 01 thôn tiêu biêu nhât (thón nay phái dçn' chuán 
khu dan Cu' NTM kiêu máu trong nàm 2020) dê dê xuât Chü tjch UBND tinh xt 
tang thithng 100 tan xi mäng dê xây dmg các côngtrInh phüc lçi trên dja bàn. T'ui 
thôn thir 06 trâ len, thI cir them dü 5 thôn dt chuan khu dan cu NTM kiêu mâu 
thI duçic ch9n them 01 thôn tiêu biêu nhât dê dê xuât Chü tjch UBND tinh xt 
tang thu&ng 100 tan xi màng. 

Tru&ng hqp các thôn dA dat  chuân khu dan cu NTM kiu mu tr näm 2019 
tr& ye tru&c, nêu chira thrqc UBND tinh khen thu&ng nhizng trong qua trInh trin 
khai, don nay có thãnh tIch xuât SaC han các thôn tü thir 06 trâ iOn nêu trên, thi 
duçc dê nghj UBND tinh khen thu&ng trong nàm 2020, nhung tong so thôn dé 
nghj xét khen thuâng trong nàm không vuçit qua chi tiêu quy djnh nêu trên. 

d) Khen thu&ng thôn dat  chun tiéu chI thôn NTM (áp dyng cho các thOn 
theo Ké hoçich so 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 và Thông báo sO 339/TB-
UBND ngày 16/10/2019 cia UBND tInh,): 

- Tiêu chu.n: Thôn dat  chun tieu chI "Thôn nOng thôn mói" theo quy 
djnh tai  Quyet djnh so 3899/QD-UBND ngày 27/12/2018 cüa UBND tinh và là 
thOn tiêu biêu nhât trong các thôn dâ dat  chuân ye tiêu chI nay. 

- Chi tieu, hInh thi'rc khen thithng: M& huyn chçn 01 thôn tiêu biu nht. 
trong các thôn dat  chuân thOn NTM dê d xuât Chü tjch UBND tinh xét tang 
thuâng 100 tan xi mäng dê xây drng các cong trInh phüc lcd tren dja bàn. Riêng 
các dja phucing thuc phm yj  Kê hoach so 7627/KH-UBND ngày 28/12/20 18 
cüa UBND tinh (Nii Thành, Thàng BInh, Nam Giang, Táy Giang) duçc chçn 02 
thôn tiêu biêu nhât dê dê xuât ChU tjch UBND tinh xét tng thu&ng 100 tan xi 
màng/thôn. 

Ghi chá: NhQ'ng t.p th dâ duçic UBND tinh Quyt djnh khen thu&ng 
trong phong trào thi dna "Chung süc xây drng nông thOn mói" tü nàm 2019 ye 
truOc cho các ni dung nay thI không dê nghj xét khen thu&ng trong dcit nay. 
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2. Khen thtr1rng ting kt giai doin 2016-2020 

a) Khen thixâng tp th 

Khen thithng xa hoàn thành mM bc 01 trong 04 tiêu chI (thu nhp, h 
nghèo, van hóa, môi trirông) duc ChU tjch UBND tinh t.ng Bang khen, tiên 
thinng theo quy djnh và 100 tan xi màng dé xay dirng các cong trInh phüc lçi, 
c%1 the tiêu chuân, chi tiêu khen thithng nhu sau: 

- Dat chun tiêu chI s 10 (thu nhp) v9i tc d tang thu nhp cao nht Va 
dam bâo tinh ben vüng (so vi thu nh.p vào cuôi näm 2015): 01 xâ; 

- Dt chun tiêu chI s 11 (h nghèo) vth t& d giám nghèo cao nht và 
dam bão tInh ben vüng (so vái t' 1 h nghèo tiêp cn da chiêu cuôi nàm 2015): 
01 xã; 

- Xã tiêu biu nht trong các xä dat  chun tiêu chI s 16 (van hóa): xã có tir 
70% so thôn tr& len dat  danh hiu thôn van hóa It nhât 5 nàm lien ké và xa da dat 
chuân xà van hóa theo quy djnh cUa B Van hóa — The thao và Du ljch: 01 xà; 

- Xã tiêu biu nht trong các xã dat  chun tiêu chI s 17 (môi tru&ng), là 
xã có b m.t nông thôn xanh, sach,  dçp; dii&ng lang ngO xóm khang trang, nhiêu 
nhà có hang rào bang cay xanh, có It nhât 01 "Khu dan Cu NTM kiêu mâu" dat 
chuân: 01 xa. 

Di väi các chi tiêu nay, mi huyn, thj xa, thành ph rà soát tInh hlnh 
thrc té cüa các xã và dôi chiêu vói các quy djnh nêu trén dê dê xuât môi chi tiu 
01 xä (neu torn tác thành tIch cia xã so vái tiêu chuân khen thu'd'ng); trên ca s 
dê xuât cüa các dja phuang, Van phông Diêu phôi NTM tinh së phoi hçvp vâi các 
S&, ngành lien quan kiêm tra, thâm djnh chçn 04 xã tiêu biêu nhât cho tixng chi 
tiêu (môi chi tiêu 01 xã) dé dé nghj Chü tjch UBND tinh Quyêt djnh khen 
thithng. 

b) Khen thithng cá nhân 

- Mi huyn, thj xã, thành ph xét ch9n 01 tp th, 01 cá nhân thuc cc 
phông, ban, ngành, hi, doàn the cap huyn (khong dé xuât khen thwOng Thu'Ong 
trtc Huyn 4y, lânh dgo UBND, HDND cap hiyn, Chi tjch UBMT TQVN cap 
hwjn) và 01 ttp the cap xâ, 01 cá than là can b, cong chüc, ngu?ii hoat dng không 
chuyên trách cap xã, thôn có thãnh tIch xuât sac nhât trong 05 nam (2016-2020) dé 
dê nghj Chü tjch UBND tinh tng Bang khen và tiên thixâng theo quy djnh. 

- Doanh nhân, doanh nghip: Mi huyn, thj xã, thành ph xét ch9n 01 
doanh nhân hoc doanh nghip tiêu biêu nhât trong 5 nm, gop phân vào qua 
trInh xây drng NTM trên dja bàn, dê dê nghj Chü tjch UBND tinh tang Bang 
khen. 

- Dôi vri các trI thi'rc, nhà khoa hçc, các cá nhân a trong và ngoài tinh, 
nguôi Vit Nam djnh cu i nuâc ngoài (g9i chung là cá nhân): MOi huyn, thj xã, 
thành phO xét chçn 01 cá nhân tiêu biêu nhât trong 5 näm, dóng gop nhieu cong 
sirc cho xây drng NTM trên dja bàn, dê dê nghj Chü tjch UBND tinh tng Bang 
khen và tiên thuang theo quy djnh. 
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- Di vói h gia dInh hoc thành viên t hçp tác, hçip tác xã tiêu biu: Mii 
huyn, thj xâ, thành phô xét chçn 01 h gia dInh (ho.c thành viên to hqp tác, 
hçip tác xã) tiêu biu nht trong 5 näm thani gia xây drng NTM trên dja bàn, dê 
ct nghj Chü tich UBND tinh tang Bang khen và tiên thu&ng theo quy dnh. 

Ghi chi Nhüng tp th, cá nhân dà duçic UBND tinh xét khen thiRing 
hang näm, khen thung s k& 3 näm (2016-2018) hoc da duçic Trung uo'ng 
khen thiirng cao hon trong giai doan  2016-2020 thI không duçic xét khen 
thii6ng tng két 5 näm (2016-2020), trü mt so tp the, cá nhân có qua nhiêu 
thành tIch ni bat,  ducic các cap (tinh, huyn, xã) ghi nhn. Không dê xuât khen 
thrnng di vâi ttp the, cá nhân có két 1un ho.c dir tháo kêt 1un cüa Thanh tra 
các cap có vi pham trong thirc hin Chuong trInh NTM. 

II. TIEU CHUAN KHEN TH1JNG 

Theo Diêu 5 Quyêt djnh so 3947/QD-UBND ngày 08/11/2016 cüa TJBND 
tinh Ban hành Quy djnh ye tiêu chuân và hInh thirc khen thithng trong Phong 
trào thi dua "Chung süc xây dirng nông thôn mâi" trên dja bàn tinh Quáng Narn, 
giai doan 2016-2020 và Diêu 1 Quyêt djnh so 541/QD-UBND ngày 02/3/2020 
cüa UBND tinh ye vic sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Quy djnh ye tiêu chuân 
và hInh thüc thi dua khen thuàng Ban hành kern theo Quyêt djnh s 3947/QD. 
UBND ngày 08/11/2016 cüa UBND tinh. 

III. THU TVC  HO S 

1. Trên co s& các di tucing, chi tiêu và tiêu chun khen thuOng nêu trên, 
UBND các huyn, thj xa, thành ph (UBNID cp huyn) xét, chçn và 1p danh 
sách tp the, cá nhân dê nghj khen thuàng. 

2. H so gm có (03 bàn chInh): 

- T?i trInh d nghj, kern theo danh sách tp th, cá nhân d nghj khen 
thuing cüa UBND cap huyn. 

- Biên bàn hçp xét cüa Hi dông Thi dua - Khen thuO'ng cap huyn. 

- Báo cáo thành tIch cüa t.p the, cá nhân d nghj khen thrnng có xác nhn 
cüa lãnh dao  UBND cap huyn (báo cáo thành tich duqc dóng dâu giáp lai cüa 
UBND huyn nêu có nhiêu trang). Dôi vói thôn thI do Tru&ng thôn k báo cáo 
thành tIch. 

Ghi c/ia: 

- Di vâi thOn dat  chun BO tiêu chI Khu dan cix NTM kiu mu và thOn 
dat chuân tiêu chi thôn NTM dê xuât khen thu&ng, ngoài ho so khen thung nêu 
trên g1ri kern 03 bàn sao Quyêt dnh Cong nhan dt chuân NTM cü. UBND cap 
huyn (co chthig thrc cia UBND cap xâ). Tru&ng hçip khi 1p ho so dê nghj 
khen thu&ng dang trong qua trInh thâm djnh, chua có Quyet djnh cOng nhn thi 
phài bô sung truâc khi Van phông Diêu phOi NTM tinh hçp xét ch9n, trInh 
UBND tinh (Van phông Diêu phói NTM tinh sJ thông tin thai gian bó sung 
Quyêt cf/nh cong nhçn thOn dgt chuán NTM cho cf/a phuvng trithc khi hQp thám 
cf/nh xét khen thtr&ng). 
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- D6i vâi d xut khen thu&ng cho doanh nghip thI ngoài các h s nêu 
trén gi.'ri kern 01 bàn xác nhn không nq thu cüa c quan quân 1 thuê và không 
ng d9ng bào hiêrn xã hi cüa các cci quan quàn 1 bào hiêm xã hi tai  dja 
phiiong, không qua 30 ngày ké tr ngay np ho sci khen thiiâng (bàn chInh hoc 
bàn sao có chtrng thrc cüa UBND cap xã). 

3. Thai gian nhn h sa khen thtthng 

H sci d nghj khen thithng cüa UBND cp huyn gui v Van phông Diêu 
phôi NTM tinh, dja chi 119, Hiing Vung, Tam KS',  Quãng Narn bang van bàn, 
truéc ngày 10/11/2020 dê tong hgp, thâm djnh tham mutt UBND tinh quyêt djnh 
khen thixâng. Sau th?yi gian trên (tInh theo dâu buu din) së không xét khen 
thuorng. Mci kiên nghj ye sau Van phèng Diêu phôi NTM tinh không chju trách 
nhiêm. 

KInh d UBND các huyn, thj xà, thành ph quan tam chi cto thr hin,/, 

Noi nhân: 
- Nhir trên; 
- UBND tinh (b/cáo); 
- Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh; 
- Phông, ban lien quan, VPDP NTM các 
huyn, thj xã, thành phô và UBND các xa 
(do UBND cap huyn sao gri); 
- CPVPDP NTM tinh; 
- Lisu VT, HCTH, KHNV. Ngô Tan 
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