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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-NN Bảo Lâm, ngày        tháng  3  năm 2023 

Vv rà soát khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn 

năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 

các địa phương. Thực hiện công văn số 04/VPĐP ngày 09 tháng 3 năm 2023 cuae 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng về việc rà soát khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị ủy ban nhân dân các xã triển khai 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện Chương trình:  

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản của các cấp, 

nêu cụ thể nội dung cần điều chỉnh, bổ sung của các văn bản. 

- Khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Chương trình. 

- Đề xuất, kiến nghị. 

2. Rà soát, đăng ký nội dung, nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng 

nông thôn mới cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2023-2025. 

Công văn đề xuất các xã gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 14/3/2023 để tổng hợp ý kiến, gửi Văn 

phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị ủy ban nhân dân các xã quan tâm, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Chinh 
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