
  

 

 

       UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

 Số:         /UBND-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

    Quảng Xương, ngày      tháng      năm 2020 
 

V/v báo cáo rà soát, đánh giá kết quả  

duy trì các tiêu chí NTM và các tiêu chí  

xã NTM nâng cao. 
 
 

 

                      Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã: Q.Văn, Q.Long, Q. Hợp, Q.Ngọc,                         

                                  Q.Hòa, Q.Trạch, Q.Trung, Q.Trường, Q.Đức, Q.Ninh,  

                                  Q. Định, Q.Nhân, Q.Hải, Q.Chính, Q.Thái, Q.Thạch, 

                                  Q.Nham, Q.Giao, Q.Khê, Q.Lộc và Q.Phúc. 
                         

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Trần Anh Chung - Bí thư huyện ủy- 

Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu huyện tại Hội nghị giao ban ngày 19/11/2020 của Ban chỉ đạo chương trình 

MTTQ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu UBND 

các xã đánh giá việc duy trì các tiêu chí NTM sau khi công nhận xã đạt chuẩn 

NTM và các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao đạt được đến nay. Đây là cơ sở 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTTQ xây dựng NTM nâng cao, 

NTM kiểu năm 2020 và các năm tiếp theo. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo đánh giá kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới.     (chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo). 

2. Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao tính 

đến 15/11/2020 ( theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa).                       

                                    (chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo). 

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

4. Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

Trưởng ban chỉ đạo. 

Yêu cầu UBND các xã báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Nông 

nghiệp & PTNT huyện) trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ 

đạo. Nếu quá thời gian nêu trên Chủ tịch UBND xã báo cáo trực tiếp đồng chí Bí 

thư huyện ủy- Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM huyện./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên;                                                                                                       
- T.Tr HU, T.Tr HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (báo cáo); 

- Lưu: VT, Pg NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Hà Thế Anh 
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