
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

Số: 1502/UBND-VPĐP  
Về việc rà soát, đánh giá xác định 

các xã dưới 11 tiêu chí  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

          Hương Khê, ngày  03 tháng 10 năm 2018  

 

 Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo NTM, UBND các xã: Hương Lâm, Hương Bình, 

Phương Mỹ, Hương Xuân; 

- Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên - Môi trường, Văn 

hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động Thương binh và 

Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban chỉ huy Quân sự 

huyện,  Điện lực, Văn phòng Điều phối NTM huyện;  

 

Thực hiện Văn bản số 451/VPĐP-NVĐP ngày 02/10/2018 của Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh về việc rà soát, đánh giá xác định các xã dưới 11 tiêu chí. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ban chỉ đạo NTM, UBND các xã: Hƣơng Lâm, Hƣơng Bình, Phƣơng 

Mỹ, Hƣơng Xuân: 

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí (bao gồm các tiêu chí đã đạt 

chuẩn đến 31/12/2017 và tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018) đến thời 

điểm 30/9/2018 (theo mẫu gửi kèm), trình phòng chuyên môn thẩm định, xác nhận 

vào kết quả đánh giá; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối 

NTM huyện) trước ngày 15/10/2018. 

2. Các phòng chuyên môn liên quan: 

Phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn xã rà soát, đánh giá 

thực trạng các tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời thẩm định, xác nhận kết 

quả đánh giá của xã đúng quy định. 

3. Văn phòng Điều phối NTM huyện:  

Kiểm tra, đôn đốc các xã, phòng ngành nêu trên thực hiện việc xã rà soát, 

đánh giá, thẩm định thực trạng các tiêu chí; đồng thời tổng hợp, báo cáo Văn phòng 

Điều phối NTM đúng thời gian quy định. 

Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo NTM, Chủ tịch UBND các xã và Trưởng các 

phòng, ngành, đơn vị nêu trên triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ NTM; (Để B/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT/UBND huyện; 

 Gửi: VB điện tử và VB giấy. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

 

Hoàng Công Lý 
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