
 

 
BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /VPĐP 
      Quảng Ngãi, ngày      tháng  8  năm 2021 

V/v đăng ký làm việc với các xã 

xây dựng Khu dân cư nông  

thôn kiểu mẫu giai đoạn  

2019-2020 

 

                                       

                              Kính gửi:  UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa. 

 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi 

địa giới của 01 thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và hỗ trợ Khu dân cư nông thôn kiểu 

mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020;  

 Căn cứ các Hướng dẫn của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Số 

62/HD-VPĐP ngày 04/5/2019 Hướng dẫn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông 

thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 139/VPĐP ngày 20/11/2019 

Hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 

2019 – 2020; 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đăng ký làm việc với 

UBND các xã của huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa về kết quả việc thực hiện 

xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020, với các nội dung 

như sau: 

1. Thành phần: 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh. 

*Ở huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng nông thôn mới huyện. 

* Ở xã: 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã có thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn 

kiểu mẫu.  

- Lãnh đạo các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu: Trưởng 

thôn, Bí thư chi bộ thôn. 

2. Nội dung: 
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- Kiểm tra kết quả việc thực hiện theo Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư 

nông thôn kiểu mẫu ở các thôn. 

- Việc bố trí kinh phí thực hiện của địa phương. 

- Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

3. Thời gian địa điểm: (Theo lịch đính kèm.) 

4. Chuẩn bị nội dung 

UBND các xã có lịch kiểm tra báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc 

xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn (theo đề cương đính 

kèm) và gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (địa chỉ: Số 

182 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, bản mềm gửi qua địa chỉ: 

vpntm-snn@quangngai.gov.vn trước ngày 09/8/2021. 

Kính đề nghị UBND huyện Bình Sơn và Tư Nghĩa chỉ đạo các xã có xây 

dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan và 

tham gia kiểm tra thực tế cùng Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. 

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh: Ông Phan Thành Trung, điện thoại: 0987.066.798)./. 

 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND các xã (theo lịch kiểm tra); 

- Chánh VP ĐP NTM tỉnh; 

- Lưu: VPĐP. 

 

 

 

 

 

                      

 

            Nguyễn Thanh Hiên 
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LỊCH LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ VỀ XÂY DỰNG  

KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN KIỂU MẪU 

(Kèm theo Công văn số       /VPĐP ngày     /8/2021  

của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) 

 

TT Huyện/xã Thôn (KDC) Thời gian 
Địa 

điểm 

I    Huyện Bình Sơn 

1 Xã Bình Long Thôn Long Vĩnh 
8 giờ ngày 

10/8/2021 

Tập 

trung tại 

UBND 

xã, sau 

đó kiểm 

tra thực 

địa tại 

các khu 

dân cư 

nông 

thôn 

kiểu 

mẫu 

2 Thị Trấn Châu ổ 
Thôn An Châu, xã Bình Thới 

(cũ) 

10 giờ ngày 

10/8/2021 

3 Xã Bình Dương 
Thôn Mỹ Huệ 1 và thôn Mỹ 

Huệ 2 

14 giờ ngày 

10/8/2021 

4 Xã Bình Nguyên Thôn Nam Bình 2 
8 giờ ngày 

12/8/2021 

5 Xã Bình Thạnh Thôn Hải Ninh 
10 giờ ngày 

12/8/2021 

6 Xã Bình Trị Thôn An Lộc Nam 
14 giờ ngày 

12/8/2021 

7 Xã Bình Minh Thôn Tân Phước 
8 giờ ngày 

17/8/2021 

8 Xã Bình Trung Thôn Tiên Đào 
10 giờ ngày 

17/8/2021 

9 Xã Bình Mỹ Thôn Thạch An 
14 giờ ngày 

17/8/2021 

II   Huyện Tư Nghĩa 

1 Xã Nghĩa Điền Thôn Điền Long 

7 giờ 30 phút 

ngày 

19/8/2021 

Tập 

trung tại 

UBND 

xã, sau 

đó kiểm 

tra thực 

địa tại 

các khu 

dân cư 

nông 

thôn 

2 Xã Nghĩa Trung Thôn An Hà 1, Tân Hội 

9 giờ 30 phút 

ngày 

19/8/2021 

3 Xã Nghĩa Hoà Thôn Thu Xà  
14 giờ ngày 

19/8/2021 

4 Xã Nghĩa Thương Thôn Điện An 1 và thôn Điện 

An 3 

8 giờ ngày 

24/8/2021 
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TT Huyện/xã Thôn (KDC) Thời gian 
Địa 

điểm 

5 Xã Nghĩa Hiệp Thôn Đông Mỹ, Thôn Đồng 

Viễn 

10 giờ ngày 

24/8/2021 

kiểu 

mẫu 

6 Xã Nghĩa Mỹ Thôn Mỹ Hòa 
14 giờ ngày 

24/8/2021 

7 Xã Nghĩa Kỳ Thôn Xuân Phổ Tây 
8 giờ ngày 

26/8/2021 

8 Xã Nghĩa Thuận Thôn Mỹ Thạnh Bắc 
10 giờ ngày 

26/8/2021 

9 Xã Nghĩa Phương Thôn Năng Tây 1 
14 giờ ngày 

26/8/2021 

10 Xã Nghĩa Thắng Thôn An Tráng 
8 giờ ngày 

31/8/2021 

11 Xã Nghĩa Lâm Thôn 2,Thôn 3 và Thôn 4 
14 giờ ngày 

31/8/2021 

12 Xã Nghĩa Sơn Thôn 1  
8 giờ ngày 

01/9/2021 

 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ/THỊ TRẤN……..                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 
           Số:          /BC-UBND      …………… ngày        tháng     năm 2021 

 

ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo tình hình thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu 

(Kèm theo Công văn số       /VPĐP ngày     /8/2021  

của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) 

 

 

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. Công tác chỉ đạo điều hành 

1. Về triển khai thực hiện: (thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên, 

khảo sát thực tế, xây dựng phương án, lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh phương 

án, trình phê duyệt, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá…) 

2. Công tác tuyên truyền vận động: 

Về chính quyền và sự tham gia của các hội đoàn thể (tuyên truyền trên 

phương tiện thông tin đại chúng, họp dân, sự phối hợp tuyên truyền của các Hội, chi 

hội, đoàn thể qua các phong trào vận động… nhận thức của người dân …) 

II. Kết quả thực hiện  

1. Kết quả thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu 

mẫu (theo Quyết định số 721/QĐ-UBND) đến 30/6/2021. 

……………………………………………………………….. 

2. Kết quả huy động và sử dụng nguồn lực: Ngân sách Trung ương, tỉnh; 

ngân sách huyện; ngân sách xã; vốn lồng ghép; vốn khác; đóng góp của người dân. 

…………………………………………………………….. 

                                         ( Phụ lục 1 đính kèm) 

3. Thuận lợi khó khăn trong tổ chức thực hiện, nguyên nhân 

a) Về nội dung Bộ tiêu chí 

b) Về nguồn lực  

c) Về cơ chế chính sách 

d) Về vai trò chủ thể của người dân 

III. Đề xuất, kiến nghị  

1. Về nội dung Bộ tiêu chí (nội dung nào phù hợp, chưa phù hợp) 

2. Về cơ chế chính sách 

3. Về nguồn lực hỗ trợ của các cấp 

4. Về định hướng cho giai đoạn tới. 
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