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             Nghi Xuân, ngày     tháng     năm 2020 

  Kính gửi:  Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

    

 Thực hiện Văn bản số 453/VPĐP-KHNVGS ngày 31/7/2020 của Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc rà soát các khu dân cư đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2018. Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát, Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo kết quả như sau: 

 Năm 2018, huyện Nghi Xuân có 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 

trong năm gồm: Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Trường  và có 5 khu dân cư được 

công nhận đạt chuẩn năm 2018 trong đó có 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

đã được hấp thụ theo chính sách Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh là thôn Cầu Đá (Cương Gián), Tân Ninh 

Châu (Xuân Hội), Lộc Hạnh (xã Xuân Trường củ); riêng đối với 2 khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu thôn Trường Thanh, Trường Quý (xã Xuân Trường củ) đã được 

hấp thụ chính sách theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh trong năm 2019. Vì vậy, trên địa bàn huyện không còn khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu nào được công nhận đạt chuẩn năm 2018 mà chưa được hấp thụ 

chính sách theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Văn phòng Điều phối xây 

dựng Nông thôn mới tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT,VPĐP. 
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