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THÔNG BÁO 

Về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã                                         

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Báo cáo số 07/BC-VPĐP ngày 06/12/2019 của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới huyện về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hồng Thái năm 2019, 

Ủy ban nhân dân huyện công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận 

xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, như sau: 

1. Danh sách xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2019: 

TT Tên xã 
Kết quả thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu 

nông thôn mới 
Ghi chú 

 Xã Hồng Thái 

Thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí với 

49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới 

 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung công bố trên trang 

thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện: Căn cứ Báo cáo số 07/BC-VPĐP ngày 06/12/2019 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới huyện thực hiện công bố ít nhất 03 lần trên sóng truyền thanh 

- truyền hình huyện để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo, công bố đến toàn thể tổ chức, 

cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện được biết. Mọi ý kiến đóng góp của các 

tổ chức, cá nhân xin gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Địa chỉ: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang, tổ 3, Thị trấn Na Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 864 107)./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;        

- Thường trực HĐND huỵện;     

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, truyền thông và thể thao; 

- Văn Phòng Điều phối NTM; 

- Lưu: VT, PNN. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Viết Hiệp 
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