
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM  
 

Số:  2546  /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày   08     tháng 5 năm 2020 
 

V/v lùi thời gian tổ chức cuộc 

thi “Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu” và cuộc thi “Vườn -

Tường - Đường đẹp” sang năm 

2021 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại 

Công văn số 39/VPĐPNTM-HCTH ngày 29/4/2020 về việc chủ trương tổ chức 

cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và cuộc thi “Vườn -Tường - 

Đường đẹp” trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 

53-CT/TU ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; UBND tỉnh thống 

nhất lùi thời gian tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và 

cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 

4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 

09/01/2020 của UBND tỉnh sang năm 2021.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin cho các đơn vị, 

địa phương và nhân dân trên địa bàn được biết; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng 

cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, làm tiền đề để tham gia cuộc thi sau khi có kế hoạch triển 

khai của UBND tỉnh. 

3. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi nêu trên trong 

năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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