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Kỳ Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến góp ý để hoàn thành khung kế hoạch chi tiết,  

thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023 

 

             Kính gửi: 

                              - UBND huyện Kỳ Anh; 

                              - Văn phòng Nông thôn mới huyện. 

 
Căn cứ Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Công văn số 133/UBND-NTM ngày 09/02/2023 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, xây 

dựng khung kế hoạch chi tiết thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023; 

UBND xã đã tổ chức, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo 

bộ tiêu chí mới và dự thảo khung kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 

2023; kết quả đến thời điểm hiện tại xã đạt 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao,4/4 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

(Có biểu chi tiết kèm theo).  

 Vậy UBND xã làm tờ trình này, kèm biểu khung kế hoạch, kính gửi UBND 

huyện và các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách 

cho ý kiến góp ý để xã hoàn thiện khung kế hoạch, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới trong năm 2023./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, NTM. /.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      CHỦ TỊCH 
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