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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v đôn đốc nộp hồ sơ thực hiện chính sách 

nông nghiệp, nông thôn đợt 2 năm 2021 

theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Nghi Xuân, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

  

 

Kính gửi: UBND các xã: Xuân Yên, Xuân Liên, Xuân Lam,  

                                        Cổ Đạm, Cương Gián. 
 

Thực hiện Văn bản số 608/VPĐP-KHNVGS ngày 21/9/2021 của Văn 

phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

về việc xác nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí quy định 

tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã 

ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc công nhận 

thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2021, trong đó 

Xuân Yên 2 thôn (Yên Thông, Yên Khánh), Xuân Liên 2 thôn (Tân Trù, 

Cường Thịnh), Xuân Lam 01 thôn (Thôn 2), Cổ Đạm 01 thôn (Kỳ Tây), Cương 

Gián 01 thôn (Song Long).  

Tuy nhiên, đến nay các xã: Xuân Yên, Xuân Liên, Xuân Lam, Cổ Đạm, 

Cương Gián vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, gửi về huyện theo quy định tại Quyết 

định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định 

hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai 

đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 868 của UBND tỉnh).  

Để UBND huyện có kế hoạch chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, phê duyệt hỗ 

trợ theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã nêu trên khẩn 

trương gửi hồ sơ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được đánh giá đạt 

chuẩn đợt 1 năm 2021 về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoach) trước 

17 giờ ngày 15/11/2021. 

Yêu cầu các địa phương nêu trên thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian 

quy định./. 
                                                                                
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, NN&PTNT 
- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT, TCKH; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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