
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:             /UBND-NL5 
 

 V/v đăng tải và lấy ý kiến về Dự 

thảo Báo cáo đề nghị xét, công 

nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn 

nông thôn mới  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày           tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Tĩnh; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về 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; Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh tại Văn bản số 756/VPĐP-KHNVGS về đề nghị ban hành văn bản đăng tải lấy ý 

kiến dự thảo báo cáo thẩm tra đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn 

nông hôn mới (văn bản gửi kèm trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử), Ủy ban 

Nhân dân tỉnh đề nghị: 

1. Đài phát thành - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử 

tỉnh đăng tải thông tin về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo (ít nhất 03 lần) để 

các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý 

kiến, hoàn thành trước ngày 18/11/2021. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý kiến 

đối với Dự thảo Báo cáo; ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị  gửi về Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh (bản giấy và Email: vanphongdieuphoiht@gmail.com) trước 

16 giờ, ngày 18/11/2021. 

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đăng tải Dự thảo Báo cáo trên 

website: nongthonmoihatinh.vn; tổng hợp các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; 

hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 14 giờ, ngày 20/11/2021. 

Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, 

địa chỉ số 148 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; điện thoại 02393.892.689; Email: 

vanphongdieuphoiht@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo (đề b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL5.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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