ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3256 /UBND-NNPTNT

Kim Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến nội dung báo cáo kết
quả thẩm tra mức độ đạt tiêu chí của các xã
đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu năm 2021.

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa - TT và Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-VPĐP ngày 02/6/2021 của Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021;
UBND huyện đã giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện xây dựng
dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 (03 xã đăng ký đạt chuẩn
NTM gồm: Hồi Ninh, Kim Trung và Kim Hải, 02 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng
cao gồm: Thượng Kiệm và Lưu Phương, 01 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
là xã Đồng Hướng).
UBND huyện Kim Sơn kính gửi dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả
đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
năm 2021, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Tổ chức chính
trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn góp ý vào dự thảo báo cáo (Gửi kèm theo
dự thảo 06 báo cáo thẩm tra của 06 xã).
Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện công bố dự thảo các báo cáo lên
trang thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa - TT và Truyền thanh huyện
công bố dự thảo các báo cáo của UBND huyện trên hệ thống đài truyền thanh
huyện ít nhất 03 lần để lấy ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về
UBND huyện (qua Văn Phòng điều phối NTM huyện) trước ngày 05/12/2021 để
tiếp thu, tổng hợp, bổ sung hoàn thiện các báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPĐP NTM tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, NNPTNT.M.
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