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S&3j /UBND-KT
V/v trin khai thirc hin xây drng
lang nông thônmOi trong dông bào
dan toe thiêu so nàm 2020.

Kbang, ngày &3 tháng 4 nám 2020

KInh gui:
- U' ban nhân dan các xa, thj trn;
- Van Phông diu phôi nông thôn mài Huyn.
Thirc hin Nghj Quyt 143/NQ-HDND ngày 20/12/2019 cUa HDND huyn "Vê'
tInh hlnh và kêt qua thrc hin nhiçm vy phát triên kinh té - xã h5i, Quoc phông - An ninh
nám 2019; myc tiêu, chi tiêu, nhim vy và giaipháp nám 2020"; Quyet djnh so 183/QDUBND ngày 17/4/2019 cUa UBND Tinh "V/v ban hành Quy djnh b5 tiêu chI thôn, lang
dt chuân nông thôn m&i, Quy trinh xét, cong nhn, cong hO thôn, lang dgt chuân nông
thôn mó'i tren dja bàn tinh Gia lai giai dogn 2019-2020".
D trin khai thirc hin xây drng lang Nong thôn mâi trén dja bàn huyn nAm
2020, UBND Huyn chi dto nhu sau:
1. UBND các xä, th trn:
Trên cci sO' các lang dixqc xa, thj trn lçra ch9n, dang k trin khai thrc hin dt
chuân NTM nàm 2020 (Lang chiêng - thj trdn, lang Lcrt - Nglila An, lang Kon lOc 2 Dàkrong, lang Tang - xä Krong, lang T& Mgt - xd DOng, lang Kon Ktonh - Kon Pne, lang
Cam - DäkSmar, lang Sit to'r - xa To' Tung, Lang Grol - xã KOng B& La, lang TO' Kov - xd
Scr Pal, lang DákKjOng - xâ Lcr Ku và lang Lg't - xã DäkHlo',):
+ Yêu cu UBND xâ, thj trn t6 chuc rà soát, dánh giá, xây drng k hoach, huy
dng nguôn lirc thrc hin d?.t chuân lang nông thôn mOi trong dong bào dan tOe thiêu so
theo quy djnh tti Quyêt djnh 183/QD-UBND ngày 17/4/20 17 cüa UBND Tinh (trong do
lu j: Ké hogch phái dánh giO cy the hiçn trgng tIaig chi tiêu, tiêu cM, xác djnh n5i dung
cOng vic cy the ccn thyc hiçn cho tui'ng tiêu chi dé dgt chuán, nguOn kinh phi thtc hin
và d xuát, kiên nghi - nêu co). Kê hoach hoàn thành gi:ri ye UBND Huyn (Qua van
phOng diêuphôi NTMHuyçn) trirOc ngày 20/4/2019 dé thâm djnh.
- T chüc thrc hin vic k kt giüp dO' giCta thôn ngi.räi Kinh vth lang dng bào
dan tOe thiu so duc lira ch9n xây drng lang NTM dê giUp dO' nhau phát triên san xuât,
nâng cao dO'i song gan vâi bào tOn, phát huy bàn sac van hóa dan tOc. Tang cuO'ng cong
tác tuyen truyn, vn dng nguO'i dan tIch circ tham gia xay dmg lang nông thôn mài de
ngixO'i dan hiu, dng tIrih h'irO'ng ü'ng và là chü the trong xây drng nông thôn mâi.
- U'u tiên huy dOng ngun hrc tir các chixcing trInh d d.0 tu, h trçi thirc hin xây
drng lang nông thôn mài; phân cong cánbO, congchuc phi trách tfrng chi tiêu, tiêu chi
trong trin khai thrc hin dê hoàn thãnh kê hotch dê ra;
- Djnh kS' vào ngày 05 hang tháng, báo cáo kt qua trin khai, thc hin v
UBND huyn (qua Van phOng NOng thOn máz) dê tong hqp, báo cáo UBND huyn nàm
duc.
2. Van Phông diu phi nông thôn mOi Huyn.

- Hixàng dn các xä, thj trn rà soát cac chi tiêu, tiêu chI lang Nông thôn mài Va
xay dirng kê hoach thirc hin dt chun lang nông thôn mài theo dung quy djnh.

- T chic thm djnh k hoch lang Nông thôn mâi cUa các xa, thj trn;
- Don dc, hrn5ng dn cac xã, thj trn trin khai th%rc hin xay dirng Lang Nông
thôn mài dam bão hoãn thành chi tiêu, k hoach trong nàm 2020.
- Dinh kS' vào ngày 10 hang tháng, báo cáo k& qua trin khai, thire hin xây dirng
lang Nong thôn mâi cüa các xä, thj trtn, gui v UBND huyn dê näm di.rçic.
3. Phong Kinh t và H tng: Huàng dn các xâ, thj trn 1p quy hoach và ye
ban do quy hoach lang nông thôn m6i trong dng bão dan tOe thiêu so theo dung quy
djnh.
4. Phông Tài chInh - K hoach: Tham muii d xut UBND Huyn phân b& h
trq kinh phi tr các nguôn ngân sách dê các xa thijc hin dat chuân lang nông thôn mài
theo kê hoach d dê ra.
5. Các thành viên BCD các chtrong trmnh MTQG Huyn:
- Trên c sO' nhim vii duçic giao phi,i trách theo tCrng chi tiêu, tiêu chI tai Thông
báo s 223/TB-UBND ngày 03/8/2018 và Quyêt djnh so 226/QD-UBND ngày 5/3/2020:
Huàng dan, giüp các x thirc hin dat chuân các chi tiêu, tiêu chI ye xây dirng lang nông
thôn mOi. ThixO'ng xuyên di c sO' dê kiêm tra thiic tê và huO'ng dan, don doe các xa, thj
trn thirc hin; dng thO'i chju trách nhim ye kêt qua hoàn thành chi tiêu, tiêu chI ye lang
nông thôn mâi do ccr quan, dcm vj &rçlc phân cong phii trách.
- Nãng cao vai trô, trách nhim trong ph6i hçip t chuc trin khai thrc hin
Chmmg trmnh MTQG xây drng NTM trên dja ban huyn; kjp thO'i dê xuât UBND huyn
các giái pháp d chi dao tháo gO' khó khan, vtrO'ng mac cho các xa, thj tr.n trong qua trmnh
triên khai thirc hiên.
Nhn duçic cong van nay, yeu cAu UBND các xä, thj trn các thanh viên Jcb
chrmig trinh MTQG Huyn va Van phOng Diêu phOi NTM phôi hçp th%rc hi
Ncrinhin:
- Nhii trên;
- TT Huyn üy (báo cáo);
- TT UBND Huyn;
- Ban ThuO'ng trijc UBMTTQVN huyn;
- Ban Dan vn Huyn üy;
-Thành vien BCD Chtro'ng trInh MTQG huyn;
- Ltru VT, VP, KT.

