
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:        /UBND-TH 

V/v báo cáo khó khăn và nhu cầu kinh 

phí nâng chất tiêu chí xã nông thôn 
mới, xã nông thôn mới nâng cao  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Trà Cú, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

       

                Kính gửi: 

- Lãnh đạo các Phòng, ban ngành huyện phụ trách các tiêu chí  
nông thôn mới; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tại 

buổi làm việc ngày 08/9/2022 với huyện Trà Cú theo Thông báo số 19/TB-VPĐP, 
ngày 05/9/2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh “về việc rà 

soát kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của huyện Trà Cú đến tháng 9/2022”. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, ban ngành huyện phụ 

trách các tiêu chí nông thôn mới và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã báo cáo một 
số nội dung sau: 

1. Tổng hợp, đánh giá những khó khăn trong triển khai thực hiện Quyết định 
số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 – 2025” và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 -
2025”. 

2. Rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí (ngoài phần kinh phí đã được UBND 
huyện phân bổ) trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao. 

Báo cáo gửi về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện (qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện, địa chỉ email: phongnongnghieptracu@yahoo.com.vn) 

trước ngày 20/9/2022 để báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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