
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

 
 

Số:           /UBND-NTM 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

Chiêm Hóa, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới cấp huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1710/BCĐ-VPĐP ngày 09/11/2020 của Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Để có cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa yêu cầu: 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2020 theo mẫu đề cương gửi kèm văn bản này. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới cấp huyện rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn 

mới trên địa bàn xã (các tiêu chí đăng ký thực hiện năm 2020 đã đạt, không đạt; 

các tiêu chí đạt trong năm nhưng đến nay không đạt) nêu rõ nguyên nhân, lý do, 

khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cụ thể đến từng chỉ 

tiêu, tiêu chí; dự kiến các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện trong năm 2021. 

 2. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu, tiêu chí được 

phân công phụ trách, các lĩnh vực thuộc ngành quản lý để tổ chức đánh giá, báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 và thẩm 

định số liệu các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện của xã; báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/02/2020, Quyết định số 

305/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh. 

(Có biểu chi tiết gửi kèm) 
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* Thời gian nộp báo cáo 

 Ban Chỉ đạo nông thôn mới các xã, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

nông thôn mới cấp huyện gửi báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 về Ủy ban 

nhân dân huyện, đồng gửi cơ quan Thường trực (Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện) bằng văn bản và gửi qua thư điện tử Email: ntmchiemhoa@gmail.com 

trước ngày 02/12/2020 để tổng hợp báo cáo chung của huyện.  

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (cơ quan Thường trực) 

Có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và 

Ban Chỉ đạo các xã nộp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 2020; tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp 

huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới các xã nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện PT NLN; 

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- Chuyên viên Kinh tế; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 

Vũ Đình Tân 
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