
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND.NN 
V/v lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo thẩm 

tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao  

cho xã Yên Sơn năm 2021 

Đô Lương, ngày           tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 
      - UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị cấp huyện; 

       - Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 
      - Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

      - Công an huyện; 
      - Chi cục Thống kê; 
       - UBND các xã, thị trấn. 

           

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12  năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Căn cứ Quyết định số 5067/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 11 năm 2018 và 

Quyết định 2414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành, điều 

chỉnh bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2018-2020. 
UBND huyện Đô Lương đã thành lập đoàn thẩm tra, tổ chức thẩm tra các 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho xã Yên Sơn và dự thảo Báo cáo: “Thẩm tra 

hồ sơ, đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Yên Sơn 
năm 2021ˮ 

Để có căn cứ trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Yên Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. UBND huyện gửi dự thảo và đề nghị 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị cấp huyện; đồng thời yêu cầu 

các phòng, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn 
huyện thực hiện các nội dung sau:  

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Báo cáo bằng văn bản kết quả chỉ đạo, 
hướng dẫn xã Yên Sơn lấy ý kiến hài lòng người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới nâng cao năm 2021; tham gia ý kiến bằng văn bản về dự thảo báo cáo 
và ý kiến đồng ý hay không đồng ý trình xét công nhận xã Yên Sơn đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021.  

2. Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, 

Hội Nông dân huyện, UBND các xã, thị trấn: Tham gia ý kiến bằng văn bản về 
dự thảo báo cáo và ý kiến đồng ý hay không đồng ý trình xét công nhận xã Yên 

Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.  
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3. Các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Tham 
gia ý kiến bằng văn bản về dự thảo báo cáo (Chú trọng phần đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao thuộc phòng, ngành phụ trách). 

4. Giao Phòng Văn hóa, Thông tin: Đăng tải dự thảo báo cáo này trên cổng 
thông tin điện tử huyện để mọi tổ chức, cá nhân biết tham gia ý kiến. 

 (Có bản dự thảo báo cáo kèm theo). 

Mọi ý kiến, góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước 15 giờ ngày 23/10/2021 để tổng hợp 
trình tỉnh.  

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp 
huyện và yêu cầu các phòng, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn báo cáo 

kịp thời./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hiến 
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