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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ngành thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Ngày 01/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn 

số 1296/UBND-NV về việc đóng góp ý kiến dự thảo Đề án xây dựng tỉnh Trà 
Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trước năm 2025. Qua đó, 

có giao cho Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện làm đầu mối để tổng 
hợp, tham mưu báo cáo góp ý. Tuy nhiên, qua tổng hợp, chỉ có một số ngành có 

nội dung góp, còn lại đều không có báo cáo phản hồi; các ngành có góp ý thì nội 
dung góp chưa thật sự đi vào trọng tâm, trọng điểm của Đề án… 

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện. Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện đề nghị thủ 

trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ của ngành và địa phương khẩn trương tiến hành tổ chức họp các bộ phận có 
liên quan của đơn vị, địa phương mình để tiến hành đóng góp dự thảo Đề án và 

tổng hợp báo cáo nội dung góp ý. Văn phòng điều phối Nông thôn mới sẽ tổ 
chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp trong thời gian tới (sẽ có thông báo lịch góp 

ý cụ thể, dự kiến chiều thứ Năm ngày 10/11/2022, sau khi họp sơ kết tuần về 
Nông thôn mới xong). 

Thời gian các ngành, các địa phương tổ chức họp cơ quan, đơn vị, địa 
phương để góp ý dự thảo Đề án phải hoàn thành chậm nhất vào sáng ngày 

10/11/2022. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đề nghị Thủ trưởng các ngành 

liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã nghiên cứu tổ chức đóng góp thiết 
thực, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: NTM. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Huỳnh Văn Nghị 
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