ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5177/UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2019

V/v điều chỉnh lộ trình xã
phấn đấu đạt chuẩn nông
thôn mới từ năm 2020 sang
năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số
48/TTr-VPĐPNTM ngày 23/8/2019 về việc ban hành văn bản thống nhất điều
chỉnh lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1. Thống nhất điều chỉnh lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ
năm 2020 về năm 2019 đối với các xã: Duy Phú - huyện Duy Xuyên, Tiên Cẩm
- huyện Tiên Phước và xã Tư - huyện Đông Giang (sớm hơn 01 năm so với lộ
trình đã đề ra tại Thông báo 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh).
2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các
huyện: Duy Xuyên, Tiên Phước, Đông Giang có trách nhiệm hướng dẫn, rà soát,
lồng ghép nguồn lực để 03 xã nêu trên có điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM
vào năm 2019 theo đăng ký của các địa phương.
3. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đôn đốc, kiểm tra các
địa phương triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3947/UBND ngày
08/11/2016 của UBND tỉnh để làm cơ sở xét khen thưởng công trình phúc lợi
cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn lộ trình đã đề ra.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch
UBND các huyện: Duy Xuyên, Tiên Phước, Đông Giang triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy: Duy Xuyên, Tiên Phước,
Đông Giang;
- Đảng ủy, UBND các xã: Duy Phú,
Tiên Cẩm, xã Tư;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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