
 

 

 

 

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

TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NN               Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

V/v thực hiện việc công bố huyện 

đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM; xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh. 

 

                          Kính gửi:  

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 47-TB/VPTU ngày 16/4/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 

Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG 

tỉnh tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

(NTM) tỉnh (có bản sao gửi kèm theo);  

Để thực hiện Kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, như sau: 

1. Đối với nhiệm vụ công bố huyện đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: 

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công bố huyện đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng quy định tại Quyết định số 

2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của đồng 

chí  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh tại Thông báo số 

47/TB/VPTU ngày 16/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

2. Đối với nhiệm vụ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao và xã NTM kiểu mẫu: Ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện, 

trong đó:  

- Đối với công bố xã đạt chuẩn NTM: Tổ chức bằng hình thức lễ công 

bố theo quy định. 

- Đối với công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: Tổ chức 

theo hình thức Hội nghị công bố. 



 

 

 

 

3. Việc tổ chức công bố huyện đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng NTM; xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu phải đảm bảo tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, phù hợp với tình hình 

thực tế của từng địa phương; đồng thời, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức, thúc đẩy Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động theo quy định. 

4. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chịu trách nhiệm đôn 

đốc, hướng dẫn cụ thể các địa phương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu 

trên; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên (để thực hiện);                                                                 
- T. trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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