UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 3385 /UBND-NN&PTNT

Tam Dương, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v phê duyệt, tổng hợp báo cáo
danh mục các công trình, dự án thực
hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng: Kinh tế và HT, Văn Hoá & TT, Giáo dục và
ĐT, Nông nghiệp và PTNT huyện;
- UBND xã Hoàng Hoa và Vân Hội.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số
7919/UBND-NN3 ngày 10/9/2021 về việc định mức hỗ trợ đối với các chỉ tiêu,
tiêu chí: Trường học, Cơ sở VCVH, Điện chiếu sáng, đường giao thông thực
hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021;
Trên cơ sở Văn bản số 2048/SNN&PTNT-VPĐP ngày 13/9/2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổng hợp, báo cáo danh mục các
dự án đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh thực hiện xây dựng NTM nâng
cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 (Có gửi kèm theo).
UBND huyện yêu cầu các phòng: Kinh tế và HT, Văn Hoá & TT, Giáo
dục và ĐT, Nông nghiệp và PTNT huyện và UBND xã Hoàng Hoa, xã Vân Hội
khẩn trương thực hiện:
1. UBND xã Hoàng Hoa và Vân Hội:
- Căn cứ nội dung Văn bản số 1965/SNN&PTNT-VPĐP ngày 01/9/2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xin chủ trương về định mức hỗ trợ đối với
các chỉ tiêu, tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở VCVH, Điện chiếu sáng
đường GTNT (có gửi kèm theo) khẩn trương chỉ đạo, thực hiện việc phê duyệt
đầu tư dự án đối với danh mục các công trình thuộc các chỉ tiêu, tiêu chí: Giao
thông, Trường học, Cơ sở VCVH, Điện chiếu sáng đường GTNT (Theo biên
bản đã rà soát, thống nhất của các Sở, UBND huyện và UBND các xã).
- Tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án, kèm theo quyết định phê duyệt
của từng dự án (Theo biểu mẫu), gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp
và PTNT) trước ngày 28/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Chủ tịch UBND 02 xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các thủ
tục phê duyệt dự án, số liệu cung cấp, thời hạn nộp báo cáo của địa phương.
2. Các phòng Kinh tế và HT, Văn Hoá & TT, Giáo dục và ĐT huyện: Căn
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM, chịu
trách nhiệm rà soát, hướng dẫn UBND 02 xã trên thực hiện đảm bảo đúng các
quy định hiện hành.
Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp,
báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn và UBND 02 xã khẩn
trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCĐ;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- CPVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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