
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TAM DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /UBND-NN&PTNT 

V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê 

duyệt quyết định đầu tư dự án hỗ trợ 

có mục tiêu thực hiện duy trì, nâng 

cao chất lượng tiêu chí NTM 

Tam Dương, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

    Kính gửi: UBND các xã Kim Long; Hướng Đạo; Hoàng Hoa;                       
   Đồng Tĩnh; Hoàng Đan; Duy Phiên; Đạo Tú và Thanh Vân. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 130/SNN&PTNT-
VPĐP ngày 21/01/2021 của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc 
đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư dự án hỗ trợ có mục tiêu thực 
hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; Văn bản số 
134//SNN&PTNT-VPĐP ngày 21/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương thực hiện duy trì, 
nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới (Có gửi kèm theo Văn bản số 134). 

UBND huyện yêu cầu UBND 08 xã: Kim Long, Hướng Đạo, Hoàng Hoa, 
Đồng Tĩnh, Hoàng Đan, Duy Phiên, Đạo Tú, Thanh Vân thực hiện tốt các nội 
dung sau: 

1. Khẩn trương chỉ đạo, thực hiện ngay việc phê duyệt quyết định đầu tư 
các dự án hỗ trợ có mục tiêu thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu 
chí NTM theo nội dung Văn bản số 3136/UBND-NN&PTNT ngày 30/12/2020 
của UBND huyện (Yêu cầu tổng hợp, báo cáo trước ngày 28/01/2021). 

 2. Cam kết tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng khối lượng, chất 
lượng công trình, dự án và đúng các quy định về thủ tục, trình tự đầu tư, thanh 
quyết toán theo quy định hiện hành. 

UBND huyện yêu cầu UBND 08 xã trên nghiêm túc thực hiện các nội 
dung trên./. 

  
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Bí thư HU-Trưởng BCĐ XDNTM huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ xây dựng NTM huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng ĐPXD NTM huyện; 

- Các phòng: Tài chính-KH, Kinh tế-HT, Văn 

hoá-TT; 

- Lưu : VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Nguyễn Minh Thể 
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