
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng 7 năm 2021

V/v phát động tổ chức cuộc 
thi “Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu” và “Vườn - 
Tường - Đường đẹp” trên địa 
bàn tỉnh năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình 
Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về tổ 
chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (Kế hoạch 4844), Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 
tỉnh về phát động cuộc thi “Vườn -Tường - Đường đẹp” ở nông thôn năm 2020 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch 140) và Công văn số 2546/UBND-KTN 
ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc 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.

Thực hiện Thông báo số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh 
về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và theo đề nghị của 
Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ 
trình số 31/TTr-VPĐPNTM ngày 28/6/2021. Để tổ chức tốt cuộc thi “Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 
2021, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành, Hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 
hiện tốt cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - 
Đường đẹp” theo Kế hoạch số 4844/KH-UBND và Kế hoạch số 140/KH-UBND 
của UBND tỉnh đảm bảo đạt kết quả, chất lượng; trong đó, hoàn thành tổ chức 
cuộc thi cấp huyện trước ngày 15/9/2021, cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 
15/11/2021 và tổ chức tổng kết, trao giải trước ngày 15/12/2021 (trong điều kiện 
dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt).

2. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi được thành lập 
tại Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh và Hội đồng 
chấm thi, Tổ thư ký cuộc thi được thành lập tại Quyết định số 65/QĐ-BTC ngày 
10/4/2020 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; trình Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi 



(sau khi kiện toàn) ban hành Thể lệ cuộc thi để kịp thời tổ chức cuộc thi “Khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu” và cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa 
bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2021; tham mưu tổ chức tổng kết, 
đánh giá làm cơ sở nhân rộng trong giai đoạn 2022-2025.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời cho Văn 
phòng Điều phối NTM tỉnh để tổ chức cuộc thi và kinh phí trao giải theo đúng cơ 
cấu số lượng và giá trị giải thưởng 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.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 
Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Có kế hoạch truyền thông, 
thông tin tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi để các tổ chức, cá nhân, người 
dân trên địa bàn tỉnh biết cùng tham gia, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong 
Nhân dân. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến nội dung cuộc thi đến toàn thể hội viên và vận động hội viên tích 
cực tham gia; hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên, các thôn đăng ký tham gia cuộc thi 
bằng các việc làm thiết thực.

(Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 và Kế hoạch số 140/KH-
UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện 
tử nông thôn mới tỉnh tại địa chỉ http://nongthonmoi.net, mục văn bản). 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- VPĐP NTM TW;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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[daky]
Hồ Quang Bửu
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