
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              BAN DÂN VẬN
                           *                                 Hàm Thuận Bắc, ngày 26 tháng 4 năm 2021
          Số 11- CV/BDVHU                   
       Thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Kính gửi: - Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
      - Ban Tuyên giáo- Dân vận các xã, thị trấn.

                                                        

Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới năm 2021 trên địa bàn huyện khi chưa có quyết định phê duyệt của Trung
ương và UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025; Ban
Dân vận Huyện ủy đề nghị Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và Ban
Tuyên giáo- Dân vận các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn tổ chức mình ở cơ sở phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục
triển khai thực hiện và rà soát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới
năm 2021 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về Chương trình xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có phê duyệt, hướng dẫn mới của
giai đoạn 2021-2025.

2. Căn cứ vào trách nhiệm của từng tổ chức được giao phối hợp các xã, thị
trấn thực hiện tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2021
theo nội dung, lộ trình cụ thể.

3. Ban Tuyên giáo- Dân vận các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch
phối hợp thực hiện giữ chuẩn và nâng chuẩn 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn
mới (đối với các xã đã đạt chuẩn) hoặc giữ những tiêu chí đã đạt được thời gian
qua và đạt những tiêu chí mới cụ thể trong năm 2021 (đối với các xã chưa đạt
chuẩn).  

Đề nghị lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và Ban
Tuyên giáo- Dân vận các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),
- Ban điều phối Chương trình mục tiêu
quốc  gia  nông  thôn  mới  (Phòng
NN&PTNT huyện),
- Như trên,
- Lưu BDV. THƯU-26

         TRƯỞNG BAN
             

          Cao Văn Bảy 
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