UY BAN NHAN DAN
HUYN HOA LU'

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — H,nh phüc

S: 1285 /UBND—VPDP

Hoa Lu ngày 21 tháng 9 nám 2021

V/v gop dr thão báo cáo thm tra hs s
và két q ua thirc hin các tiêu chI nông thôn
rnâi nâng cao xà Ninh Thäng, Ninh Hãi
närn 2021

KInh gui:
- VPDP xây dirng NTM huyn;
- Các phOng, ban cüahuyn;
- UB Mt trn To quôc Vit Nam huyn;
- Các Doàn the chInh trj - xã hi huyn;
- Trung tam Van hóa — TT và Truyên thanh;
- UBND các xà, thj trân.
Thirc hin Huing dn s 01/HD\TPDP ngày 02/6/2021 cUa VPDP NTM tinh
hithng dan trinh tir, thu tic, ho so xét cong nhn và cOng bO xä dat chuân NTM, NTM
nâng cao, NTM kiêu mu nàm 2021.
Den nay, xã Ninh Thäng, Ninh Hãi dä hoàn thin ho so dé nghj xét cong nhn
dat chun xà NTM kiu mu. UBND huyn dã giao VPDP huyn xây dimg bàn dir
thào báo cáo thm tra h so và kt qua thirc hin các tiêu chI nông thôn mOi nâng
cao xâ Ninh Thâng, Ninh Hâi näm 2021. D hoàn thin h so trInh UBND tinh thm
djnh, xét cong nhn xã Ninh Thing, Ninh Hãi dat chun NTM nâng cao nam 2021,
UBND huyn yeu cu các phông, ban, don vj, Uy ban MTTQVN huyn, các doàn
th huyn; UBND các xã, thj ti4n trin khai ngay mt so ni dung sau:
1. Các phông, ban, don vj, Uy ban MTTQVN, các Doàn the chInh trj - xâ
hi huyn và LJBND các xã, thj trtn nghiên cüu, gop bang van bàn vào bàn dir
thão báo cáo thm tra h so và kt qua thirc hin các tiêu chI nông thôn mi nâng
cao xa Ninh Thing, Ninh Hãi nàm 2021 (Co ban dr tháo th'nh kern). Van bàn gop
giri v UBND huyn qua phông Nông nghip — PTNT huyn tru&c ngày
28/9/2021.
2. Uy ban MTTQVN huyn chü trI, phi hçp vâi Uy ban MTTQ\TN tinh chi
dao, hi.ràng din, don d& U' ban MTTQVN xâ Ninh Thing, Ninh Hãi to chuc l.y
kin sir hài lông cüa ngi1t1i dan trên dja bàn xä. Tong hgp k& qua sir hài lông cUa
ngi.ri dan theo hiróng dn s 72/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2019 cüa Ban
Thuing trijc UBMTTQ\TN tinh Ninh BInh v vic Hithng dn lty kiên s1r hài
lông cüa ngui dan v kt qua xây dimg nông thôn mdi; Van bàn s 1 0/MTTQBTT ngày 11/7/20 19 cUa Ban Thuing trirc UBMTTQVN tinh v vic b sung
Huóng dn s 72/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2019.
3. Van phông HDND&UBND huyn, Trung tam Van hóa — TT và Truyn
thanh huyn cOng b bàn d? tháo báo cáo thm tra h so và k& qua thirc hin các
tiêu chI nông thôn mOi nâng cao xA Ninh Thing, Ninh Hãi näm 2021 trên h thng

dâi truyn thanh huyn It nht 03 1n và trên cng thông tin din tir cüa huyn d
Iy kin tham gia cüa các co quan, th chüc và nhân dan trên dja bàn huyn.
4. VPDP xây dirng NTM huyn tng hçip kin gop cüa các phông, ban,
dan vi, Uy ban MTTQ\TN, các Doàn th chInh trj - xa hi huyn, UBNIL) các xã,
thj trn và nhân dan trén dja bàn huyn; hoàn thin báo cáo th.m tra h sa và kt
qua thirc hin các tiêu chI nông thôn mói nâng cao xã Ninh Thng, Ninh Hãi nàm
2021 trInh Ban Chi do và UBND huyn.
Trên day là mt s ni dung, UBND huyn yêu c.0 các phông, ban, don vi,
Uy ban MTTQ\TN, các Doàn th chInh trj - xã hi huyn, UBND các xã, thj trn
trin khai thuc hién./..
Noi nhân:
- Nlitr trên;
- Thi.r&ng trtjc Huyn fly;
- Thuâng trirc HDND;
- Die Chfl tich, các cl/c Phó Chfl tjch UBNI) huyn;.
- Lru VT, VPDP
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