
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÁNH LINH 

 

Số:    2114   /UBND-SX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tánh Linh, ngày  18     tháng 11 năm 2021 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo 

Báo cáo thẩm tra xét đề nghị 

công nhận xã Gia An đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

-  ăn ph ng      v       huyện; 

-  h ng   ng nghiệp v      ; 

-  h ng  ăn h a và Thông tin; 

-  rung t m  ăn h a   hể thao v   ru ền thanh; 

-     an nh n   n     x   

 

Căn cứ Quyết định số 2540/Q -TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việ   an h nh Qu  định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét  

công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương ho n 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; 

Căn  ứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện 

Tánh Linh về việc lập hồ sơ  xét đề nghị công nhận x  đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2021; 

Căn  ứ Quyết định số 2926/Q -UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Tánh Linh về việc thành lập  o n thẩm tra đ nh gi  hồ sơ tiêu  hí 

nông thôn mới x  Gia An năm 2021; 

Căn  ứ  ết quả   m việ  ng   25/10/2021 của  o n thẩm tra về việ  đ nh 

giá hồ sơ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã Gia An năm 2021; 

 ể hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị  an Ch  đạo     Chương trình MTQG 

t nh công nhận xã Gia An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo đúng qu  

định; Chủ tịch UBND huyện đề nghị      ơ quan  đơn vị thự  hiện một số nội 

dung sau: 

1.  ề nghị      ổ  hứ   hính trị - x  hội hu ện, UBND các xã nghiên cứu 

có ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra xét đề nghị công nhận xã Gia An đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021     n  n     o      n     n  n        p       

 ăn   n . 

Nội  ung g p ý đề nghị gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) chậm nhất đến ngày 22/11/2021. 

2. Giao  ăn ph ng      v       huyện,  rung t m  ăn h a   hể 

thao v   ru ền thanh tổ  hứ    ng  ố  ết quả thẩm tra hồ sơ v  mứ  độ đạt tiêu 
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 hí n ng th n mới  ủa x  Gia An trên Cổng th ng tin điện tử hu ện  hệ thống 

tru ền thanh  ủa hu ện ít nhất 03   n để  ấ  ý  iến        nh n  tổ  hứ  v  to n 

thể Nh n   n trên to n hu ện  

-  hời gian   ng  ố: 07 ng   ( ể  ả thứ  ả    hủ nhật) tính từ ng    an 

h nh văn  ản n    

-   o   o tổng hợp  ết quả   ng  ố   ng  hai về      hu ện (th ng 

qua  h ng   ng nghiệp v      ) trước ngày 22/11/2021. 

3. Giao  h ng   ng nghiệp v       tổng hợp ý  iến g p ý  ủa      ổ 
 hứ   hính trị - x  hội huyện           x  v   ết quả  ấ  ý  iến đ ng g p  ủa 

Nhân dân trên địa   n hu ện   ham mưu      hu ện tổ  hứ  h p    phiếu đề 

nghị t nh   ng nhận x  Gia An đạt  huẩn n ng th n mới trước ngày 

24/11/2021. 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

 - Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ v  mứ  độ đạt từng tiêu chí 

nông thôn mới xã Gia An, huyện   nh Linh năm 2021. 

- Biểu tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ v  mứ  độ đạt từng tiêu chí nông 

thôn mới xã Gia An, huyện   nh Linh năm 2021. 

 ề nghị  hủ tư ng      ơ quan  đơn vị  iên quan v  Chủ tịch          

x   hẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
-  hư trên; 

-      u ện ủ ; 

-          hu ện; 

- C    C        hu ện; 

- C              v       hu ện; 

-  ảng ủ        x  Gia An; 

- Lưu:     Dương (        ).  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giáp Hà Bắc 
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