
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC LINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
Số:  356  /UBND-KT                                    Đức Linh, ngày  22  tháng  02  năm 2023 

V/v giao công bố xã Trà Tân 

đủ điều kiện đề nghị xét, 

công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2022  

 

 

Kính gửi:   

 - Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và TT; 

      - Phòng Văn hóa và Thông tin. 

 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố 

và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2022 của xã Trà Tân, căn cứ kết quả thẩm tra của huyện, đến nay xã Trà Tân cơ bản 

đạt hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đủ điều kiện đề nghị UBND 

tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo như sau:  

Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao huyện, Phòng Văn hóa 

và Thông tin: Khẩn trương thông báo rộng rãi trên hệ thống Truyền thanh của huyện, 

trên trang thông tin điện tử thành phần của huyện để lấy ý kiến các tổ chức và nhân 

dân trên địa bàn huyện về kết quả thẩm tra và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao của xã Trà Tân năm 2022. (Gửi kèm theo dự thảo báo cáo thẩm tra của xã Trà 

Tân) 

 Thời gian thông báo trên hệ thống Truyền thanh của huyện, trên trang thông tin 

điện tử thành phần của huyện từ ngày ký ban hành văn bản này đến ngày 24/02/2023. 

Đồng thời báo cáo tổng hợp kết quả thông báo về UBND huyện (thông qua Văn 

phòng NTM huyện) trước ngày 25/02/2023./. 

  

Nơi nhận:          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, Phó CT. UBND huyện (Đ/c Tú);              

- Chánh, Phó VP. HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN-VPNTM, CV. Thuận.  

 

 

          Huỳnh Văn Tú 

 

                     

 


		2023-02-22T08:38:50+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Văn Tú<tuhv@duclinh.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-22T08:39:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đức Linh<duclinh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




