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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -  Tt.r do - Hnh phüc  

Quáng Nam, ngày 0 6tháng 8 nárn 202 

KInh gi:ri: 
- Uy ban Mt trn T quc, các Hi, doàn th cp tinh; 
- Sä Thông tin và Truyên thông, Báo Quãng Nam, Dài Phát 
thanh - Truyên hInh Quáng Nam, Cong thông tin din tr tinh, 
- Van phông Diêu phôi nông thôn mâi tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô. 

D t chüc t& cuc thi "Khu dan cu nông thôn mâi kiu mu" và "Vuôii 
Tiing - Dithng dçp" (cuc thi) trên dja bàn tinh nàm 2021 theo nhu' chi dao v. 
phát dng cüa UBND tinh t?i  Cong van so 4206/UBND-KTN ngày 09/7/2021, 
Ban To chirc cuc thi Khu dan cii nông thôn mâi kiêu mâu" và "Vithn Tiiô'ng 
Du?ng dçp" 11am 2021 (Ban To ch&c cu3c thi) có 9 kiên nhu sau: 

1. V phát dng, tuyên truyn to chfrc cuc thi 

- Hin nay, mt s dja phwmg dâ ban hành K hoach  d t chüc cuc thl 
cap huyn (Tiên Phwó'c, Tháng BInh, Nam Giang, Qué San....) dê huó'ng den 
cuc thi cap tinh, do do, Ban To chc cuc thi dé nghj các da phiio'ng chua ban 
hành kê hoach khân truang ban hành và phát dng cuc thi den tat câ các x, 
thôn và nhân dan trên dja bàn dê hung irng tham gia, trong do can tuyên truyn 
dê nguôi dan biêt diêu 1 cuc thi, cách thüc thi, cacau giãi thung. Giri các ni 
dung phát dng, to chüc thi & cap huyn ye Ban To churc cuc thi cap tinh (qua 
Van phông Diéu phói NTM tinh) trithc ngày 15/8/2021 dê tong hqp, báo cáo 
Tnu&ng Ban To chirc cuc thi, lam ca s& tham mini UBND tinh ho trçl kinh phi 
t chüc thi a dja phuang. 

Tru&ng hçp dja phuang nào rà soát 'aj  các tiêu chI theo diu 1 thi, xCt 
thây sO hrcmg dan vj cap xà, to chirc, cá nhân dang k9 tham gia dir thi It không 
dam bão dé to chic cuc thi quy mô cap huyn (hoc do tInh hInh C'ovid-19 trén 
dja bàn cap huyn kéo dài, dja phuv'ng phái cách ly theo Ciii thj 15/C T-TTg, Chi 
thj 16/C T-TTg khOng the tO chtc cuc thi cap huyn theo thai gian quy d/nh c1a 
cu3c tin) thI UBND các huyn, thj xã, thành phô (cap huyn) thành 1p Hi dông 
chm thi & cap huyn dê h9p xét và ch9n các to chüc, cá nhân dê dàngk9 tharn 
gia dr thi cap tinh theo các chi tiêu trong diêu 1 thi. Phân dâu 100% cap huyii 
dêu tham gia dü các ni dung cüa cuc thi, lam co s& dánh giá, xét thi dua trong 
phong trào thi dua "Quàng Nam chung süc xây drng nông thôn m&i" và g&i hO 
sa tham gia thi cap tinh trtrOc 16 giô 30 ngày 30/9/202 1 (sau thOi gian nay së 
không nhn h1 r thi cp tinh). 
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- D nghj Uy ban Mitt trtn T qu6c và Hi, doân th cp tinhchi dao  các 
t chCrc trrc thuc Va CC Hi, doàn the cap duói to chüc tuyên truyên, phô biên 
ni dung cuc thi den to,àn the hi viên và 4n dng các hi viên dáp i'rng các 
ni dung tai  diêu 1 thi dê tIch crc tham gia thi; ho trq, giüp d các hi viên, the 
thôn däng k tham gia cuc thi bang các vic lam thiêt thrc, tao  phong trào thi 
dua sôi nôi trong hi viên. 

- D nghj S& Thông tin và Truyn thOng, Báo Quáng Nam, Dài Phát thanh 
- Truyên hInh Quáng Nam, Cong thông tin din t1r tinh day mnh cOng tác tuyên 
truyn ye cuc thi; Van phông Diêu phôi NTM tinh si~ d%ing kinh phi tuyên 
truyên &rc!c giao trong näm 2021 dê phôi hcip vth các ci quan thông tan báo chl 
d.y manh cOng tác tuyên truyn v cueic  thi trong thai gian cao diem thi (tháng 
8-1O/2021), sau khi có két qua thi, day manh tuyên truyên dê tuyên duong các 
thôn, các khu dan cii lam tot d các dja phixcmg khác hçc tip, nhân rng. 

- D nghj UBND cp huyn dy mnh tuyên truyn v cuc thi trên Dài 
Truyn thanh - Truyên hInh cap huyn; chi dao  UBND xâ day manh tuyên 
truyên, phô biên dieu 1 thi trên Dài Truyên thanh xã và h thông ba a cac thôn 
dé nguai dan biêt và tIch circ tharn gia thi (tang cu-&ng thai gian dê phO bién 
myc dIch, nghia, n3i dung thi, diêu lé thi trên Dài truyên thanh xã, mçät tuán It 
nhât 2-3 lan den khi hét thai gian thi cap huyn). 

(Diu l thi dwçrc quy djnh tgi Quye't djnh so' 95/QD-BTC ngày 16/7/2021 
cia Tritóng Ban To chic cu5c thi cap tinh; quyét dfnh nay dircrc dàng tái trên 
Cong thông tin din ti nOng thôn mó'i tInh tgi dja chi: http://nongthonnioi.net, 
myc van ban) 

2. V ti chfrc cuc thi 

- D nghj UBND cp huyn chi dao  các Phông, ban có lien quan và 
UBND cac xà cr can b ho trq, giüp di cac thôn, h gia dInh dê tham gia thi (co 
the thành 4p TO cOng tác cu5c thi 0' cap huyn, xâ dê chi dQo, ho trQ' cOng tác 
thi trong thai gian tO chic cuc thi các cap); chi dao  hoàn thin ho so theo quy 
djnh, trong do can chU ': 

+ Di vâi thi khu dan cii NTM kiéu mu: Ho trcl các thôn ho so ye 
phixcng án/kê hoach xây dirng khu dan cii NTM/thôn NTM, h so minh chüng 
dOi vai cac tiêu chi cüa khu dan cii NTM theo quy djnh tai  Quyt djnh s6 
3025/QD-UBND ngày 22/8/20 17 cUa UBNID tinh (Quyêt dfnh 3025) và báo cáo 
qua trInh xây dirng khu dan cii NTM kiêu mk (co c2p nhp so' lieu  dEn cuEi 
näm 2020); dOi vãi các thôn xây d%rng thôn NTM a các huyn mien nüi cao, xä 
bAi ngang yen biCn, khi tham gia thi thI cn phãi dánh giá s6 1iu va h so minh 
chirng theo Bô tiêu chI khu dan cii NTM kiêu mu theo quy djnh tai  Quy& djnh 
3025 nêu trên. Nêu huyn nào không có thôn dãng k thi khu dan cu' NTM 
kiêu mâu thI sê không xét thi các chi tiêu v virOn - ttrà'ng - du'O'ng dçp. 

+ Dôi vâi thi vu&n —tu&ng - dt.rang dçp: H trç nguai dan trong bp ban 
ye so b ye quy fioach - thiêt kê cüa vil&n (trên giây A3) vá báo cáo thuyêt minh 
gàn g9n (khong qua 03 trang giây A4) ye qua trInh san xu.t, hiu qua, thu nhp 
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cüavu1n trong 01 näm 2020 và 5 tháng d.0 näm 2021. Yêu c.0 ban ye cn 
di'ing vOi thijc tê bô trI cãnh quan ti vxin h (néu ban ye cia vithn gz'i ho so' thi 
và kiêm tra  thy'c tê khác nhau thI xem nhw vi phçzm diéu l thi và sê xir l3 theo 
quy djnh). Dôi vâi các tuyên di.thng tham gia thi, chü chi 1p ho s thi dôi vâi 
các tuyên dithng xâ, dumg thôn hoc d.rô'ng ngô xóm theo dung quy djnh ti 
Diêu 4, Quyêt djnh so 1682/QD-UBND ngày 15/5/2017 cüa UBND tinh (khóng 
1p ho so' dir thu dOi vol các tuyên dithng huyn (DH), thrOng tinh (DT)). 

(Mu ban ye so' bô vu'&n ho kern theo de2  tharn kháo khi lçp ho so' dy' thi) 

- D nghj UBND c.p huyn chi dao  Trung tam Van hóa, th thao vâ 
Truyn thanh — Truyên hInh cap huyn h trçl các xà, thôn, ngi.thi dan trong lam 
Phóng sr video clip, hInh ânh dé tham gia dir thi cap tinh. 

3. Ye kinh phi tham gia thi 

- D nghj UBND cp huyn, UBND xã quan tam chi dao,  h trq kinh phi 
tü ngân sách cap mInh dé tham gia thi, to chi.c cuc thi cap huyn, kê cá giái 
thu&ng trong cuc thi cap huyn; bô tn kinh phi dê day manh cong tác thông tin, 
tuyên truyên ye cuOc  thi; 

- D nghj Van phông Diu phi NTM tinh phi hçip vâi Sâ Tài chInh 
tham miru UBND tinh xem xét h trçl mt phân kinh phi sir nghip tü ngân sách 
Trung ucrng trong Chuong trInh MTQG xây dirng nông thôn mói kê hoach näm 
2021 dé các dja phuang to chüc thi (tham miru ho tro' kinh p/il dOi vO'i d/a 
phu'ong có ban han/i kê hogch, phát d5ng thi và gi'ri báo cáo ye Ban TO cht'c 
cuc thi theo dung thO'i gian nêu tgi khoán 1 COng van nay). 

Mci kho khàn, vu&ng m.c (nu co) lien quan dn cuc thi, d nghj cácda 
phucmg, các tO chüc, cá nhân tham gia thi lien h TO thu k giñp vic Hi dông 
dông châm thi (lien h qua Van phông Diéu phOi NTM tinh, dja chi SO 119 
Hing Vu'crng, TP Tarn Kj); din thogi: 0235.2221348/0235.2221377, di dç3ng: 
0908.908410 (A. Tài,); email: vpdpntrnquangnarn.gov.vn)  dê duqc giãi dáp, trâ 
Ru vuàng mac (neu co). 

D nghj các S&, ngành lien quan và các dja phuang quan tam chi dao, 
tniôn khai thirc hin dê cuc thi dat  két qua, tao  phong trào thi dua soi nôi, lam 
co sâ dê nhân rng trong các näm tiêp theo, lam tiên dê dê hu6ng den cuc thi 
giüa cac xã, các huyn trong xây drng nông thôn mOi./. 

Ncri nhân: 
- Nhir trên; 
- UBND tinh (bao cáo); 
- Truô'ng Ban to chrc cuc thi (báo cáo); 
- So NN và PTNT (phôi hcip); 
- CPVPDPNTM tinh; 
- Luu: VT, HCTH, KHNV. 

--KT.TRUNG BAN 
OTR1JNGBAN 
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PHO GIAM DOC 
S% NONG NGHIP VA PTNT 

P. Ngo Tan 
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