
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

Số:          /UBND-KT 
 

V/v tham gia góp ý vào Dự thảo 

Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, 

công nhận xã Mộc Nam đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Duy Tiên, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

      Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; 

- Các Hội, Đoàn thể: Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội 

Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS HCM, Liên đoàn Lao động; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Quyết định về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố 

xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020. 

Để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Mộc Nam đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban MTTQ, các 

Hội, đoàn thể của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường tham gia ý kiến vào Dự 

thảo Báo cáo thẩm tra của thị xã (Có Dự thảo Báo cáo gửi kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng 

Kinh tế thị xã), thời gian chậm nhất vào ngày 18/10/2021. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã, các Hội đoàn thể của thị xã và UBND các xã, 

phường chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra./. 

  
Nơi nhận:                                                  
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Quý Hùng 
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