CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc

BIEN BÀN
HQp xác d!nh tác giã, tác phm tham gia
Cuc thi "Sang tác biêu trtrng v nông thôn mó'i Quãng Nam"
Can cü Quy& djnh s 54/QD-BCD ngày 12/6/20 18 cüa Ban Chi dto các
Chumig trInh m11c tiêu quôc gia tinh Quâng Nam Vê vic thành 1p Ban To chüc
Cuc thi "Sang tác biêu trlmg ye nông thôn mâi Quãng Nam";
Thirc hin Thông báo so 108/TB-BCD ngày 17/11/2017 cüa Tru&ng Ban
Chi do các Chixcing trInh MTQG tinh Quãng Nam (Ban Cvhi dgo tinh,) ye ni
dung và the 1 Cuc thi "Sang tác biêu tnmg ye nông thôn mói Quãng Nam"
(gQi tat là Cu5c tin); trong thii gian, tü ngày 21/11/2017 den ngày 30/6/2018,
nhftng ni dung và the 1 Cuc thi "Sang tác biêu trung ye nông thôn môi Quàng
Nam" dã duqc thông báo rng rài trén các phuo'ng tin thông tin di ch'Cing (nhw.
Baa Quáng Nam, Dài Phát thanh — Truyên hlnh Quáng Nam, Cong Thông tin
din t nOng thón mói tinh Quáng Nam, ...) dê các tác giâ chuyên nghip và
không chuyên nghip trong câ nithc biêt và tham gia Cuc thi nêu trén.
Horn nay, vào lüc 1 0gi3 0 ngày 03 tháng 7 näm 2018, tai Van phông
Diu phi Chuang trInh MTQG xay drng nông thôn mOi tinh Quàng Narn (Van
phông Diêu phôi NTM tinh). Dã to chüc cuc hçp xác djnh tác già, tác phârn
tham gia Cuc thi "Sang tác biêu trtxng ye nông thôn mói Quãng Nam".
Thành phn gm có:
- Ong Lê Muon, Chánh Van phông Diu phi NTM tinh, Phó Tnräng ban
thu&ng trrc Ban To chüc Cuc thi - Chü trI;
- Ong D Van Lc, Phó Chánh Van phOng Diêu phi NTM tinh;
- Ong Nguyn Thanh Mai, Truâng phông Hành chInh — Tng hcp Van
phông Diêu phôi NTM tinh — Thu k;
- Ong Hoàng Van Thu&ng, Chuyên viên phông Hành chInh — Tng hçip
Van phông Diêu phôi NTM tinh.
Dã tin hành kim tra, tng hcip và xác djnh tác giâ, tác phm tham gia
Cuc thi, c11 the nhu sau:
- Tong s tác giã tham gia Cuc thi:

21 tác giã.

- Tng si tác phm tharn gia Cuc thi:

49 tácphm.

Trong do, tác giâ Trn V Tam, vâi 02 tác ph6 tham dir Cuc thi, np
trçrc tiêp tai Van phOng Diêu phôi NTM tinh vào ngày 02/7/2018; so v&i thai

gian quy djnh tai Thông báo so 108/TB-BCD ngày 17/11/2017 cüa Trithng Ban
Chi dao tinh là qua thai han nén khOng duçic chp nh.n.

Nhu 4y, tInh dn ngày 30/6/2018, tng sê tác giâ, tác phârn tham gia
Cuc thi là: 20 tác già, vâi 47 tác phâm; trong do, so tác giã, tác phâm dü diêu
kiin tham gia Cuc thi là: 20 tác già, vói 47 tác phârn. Danh sách các tác phâm
dü diêu kin tham gia Cuc thi duçic dánh Ma so tü so 01 den so 47 ('chi tiêt theo
Phy lyc dInh kern Biên ban nay).
Biên bàn xác djnh tác giâ và tác phm tham gia Cuc thi "Sang tác biu
tnmg ye nông thôn mOi Quàng Nam" kêt thüc vao lüc llg00 cüng ngày và duçc
1p thành 03 bàn, km tai Van phOng Diêu phôi NTM tinh và duge däng trên
Cong Thông tin din t1r nông thôn mói tinh Quáng Nam ti dja chi: http//
nongthonmoi.net./.
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