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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

SO :24 WUBND-NTM
Vé vic khâu n6i va bó sung
hoàn thiên dii thao dé an xây
dung huyn dt chuan nông thôn
mOi theo ' kién gOp

Cdm Xuyên, ngày oá thdng g nám 2019

Kmnh gun:
- Các phông, ngành: Nông nghip&PTNT; Kinh t-H
tang; Lao dng-TBXH; Tái nguyên-Môi trutng; Van
boa thông tin; Giáo dic-Dào tao; Tii pháp; Ni vu; Tài
chInh-Kê hoach; Chi Cuc thông kê; Cong an; BCH
Quân sr; Trungtâm Y té dg phOng;
- Van phông Diêu phôi NTM.
Thut hiën Nghj quy&t s6 01-NQ/DH ngày 28/6/20 15 cüa Dai hi d?i biêu
dàng b huyn Cam Xuyên lan th& XXXI, nhiêm ks' 2015-2020, Ban Chi d?o
NTM huyn dã chi dao xay dirng dr tháo Dé an va có cac van ban: 1560/UBNDNTM ngày 04/7/2019 cUa UBND huyn; 56-CV/BCD ngày 21/8/2019 cüa BCD
NTM huyn ye viêc dé nghj các Sâ, ngành xem xét, cho ' kiên ye dv thào Dê an
xay drng huyn Cam Xuyên dat chuân nOng thôn moi giai doan 2019-2021.
TInh den ngày 06/9/2019, dã có 7 So, ngành cO 2 kiôn gop y' dr thão Dê an
bang van bàn gui ye huyn, gôrn: Cong thixang; Giao thông-Van tái; Giáo duc-Dâo
tao; Tài nguyên-Môi tru&ng; Y tê; Cong an tinh; SO Van hOa, the thao ya Du ljch.
Co 11 SO, ngânh chua cO 2 kiên, gôm: Van phông Diêu phôi NTM; Xây
drng; Nông nghip va Phát triên nOng thôn; Thông tin và Truyên thông; Lao di5ngTBXH; Ni vu; Tir pháp; Tài chinh; Ké hoach vâ Dâu tu; Cc Thông kê; BCH
Quân s tinh.
Dé Dé an dam báo tith khã thi va kjp thôi hoân thin trinh Ban Chi dao
nông thôn moi, UBND tinh xem xét, trinh Hi dOng nhân dan tinh trong k5' hçp
cuôi närn 2019, Uy ban nhân huyn yêu cau cac phông, ngành nêu trén chü dng
khâu nôi vOi cac SO, ngánh lien quan theo linh vçrc phu trách, dông th&i khân
trucrng bô sung, chinh sOa, hoãn thin các nôi dung theo kiên gOp ' cüa các SO
ngành. Hoân thánh và báo cáo ye Van phông Diêu phôi NTM truOc ngày
25/9/20 19.
Giao Van phOng Diëu ph& nOng thôn mOi huyn theo dOi, don dc, t6ng
hcip các y' kiên gOp 2, bô sung, tong hcrp hoán thin dr,Aháo de an và báo cáo Ban
Chi dao NTM, LJBNID huyn tnuOc ngãy 10/10/2019./.b-Nc! nhân:
- Nhu trën;
- Chu tich, PCT UBND huyn phii trách;
- Van phOng LW NTM huyn;
- Luu
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