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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

V/v tổ chức lấy ý kiến, xét, công nhận xã
Pa Thơm, xã Phu Luông cơ bản đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2021.

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện;
- UBND các xã thuộc huyện.
Căn cứ khoản 2, Điều 9 Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, 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;
Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đề nghị:
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện
Tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo của huyện về thẩm tra hồ sơ và kết quả
thực hiện các tiêu nông thôn mới năm 2021 đối với xã Pa Thơm và xã Phu Luông.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Công bố danh sách xã Pa Thơm và xã Phu Luông đủ điều kiện để xét, công
nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên trang thông tin điển tử của huyện
để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện.
3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện
Công bố danh sách xã Pa Thơm và xã Phu Luông đủ điều kiện để xét, công
nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, ít nhất 03 lần trên phương tiện thông
tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện.
4. UBND các xã thuộc huyện
Tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo của huyện về thẩm tra hồ sơ và kết quả
thực hiện các tiêu nông thôn mới năm 2021 đối với xã Pa Thơm và xã Phu Luông.
(Có Dự thảo báo cáo thẩm tra kèm theo)
Ý kiến tham gia của các đơn vị bằng văn bản gửi về Phòng Nông nghiệp và
PTNT huyện trước ngày 05/01/2022; bản mềm gửi vào địa chỉ email:
sonnndb@gmail.com để tổng hợp.
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Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt
Nam và các Đoàn thể huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa –
Truyền thanh – Truyền hình huyện, UBND các xã thuộc huyện phối hợp triển khai
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c
Phạm Thái Sơn qua SĐT: 0976.296.625 để phối hợp, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);
- Đ/c Ngô Xuân Chinh - Chánh văn
phòng Điều phối NTM huyện (B/c);
- Lưu VPĐP.
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