
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 
Số:        /VP 

V/v lấy ý kiến của nhân dân vào  

dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện  

các tiêu chí huyện NTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày      tháng  11 năm 2020 

 

   Kính gửi: Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô.  
     

 

 Thực hiện kế hoạch về xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện 

Yên Mô đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện hoàn thành 9/9 tiêu 

chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị 

xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ- TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;  

UBND huyện đăng tải nội dung Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây 

dựng nông thôn mới đến năm 2020 và trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện góp ý vào Dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện xây dựng 

nông thôn mới của huyện Yên Mô.  

Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về UBND huyện (qua Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện) trước ngày 30/11/2020 để 

hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

Tạ Ngọc Huế 
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