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Ba ChJ, ngày 08 tháng 10 näm 2021

GIAY MO1
thâm tra dánh giá mtrc di dit chuân các tiêu chI nông thôn
cüa các xã Minh Cam, Thanh So'n, Iôn Dac nàm 2021
Thirc hin Quyet djnh 3708/QD- UBND ngày 27/9/2021 cüa UBND huyn
Ba Chê ye vic thành 1p Doàn thârn tra tai Ca sâ dánh giá mirc d dat chuân các
tiêu chI nông thôn cüa các xã Minh Cam, Thanh San, Don Dac nm 2021. Doàn cong
tác cüa UBND huyn lam vic vi Ban chi dao xây dmg NTM các xã Minh Cam,
Thanh San, Don Dac theo ni dung nhu sau:
1. Ni dung lam vic:
- Kim tra thirc t t.i mt s thôn dat chu.n nông thôn mOi, nhã van hóa
thôn, cong trInh ha tang von nông thôn m6i, vun dat chuãnnông thôn mâi, cãnh
quan môi trug...
- Thm tra h so d nghj xét Cong nhn xã dat chun Nông thôn mth.
2. Thành phân lam vic:
2.1. Doàn thám tra ca huyn:
- D/c Khiu Anh Th - Phó Chü tjch UBND huyn- Truàng doàn.
- Myi dai din 01 lãnh dao co quan khi MTTQ và các doàn th huyn.
- ThU truâng các Co quan: Nông nghip và PTNT, Tài nguyen - MT, Kinh
tê - HT, Tài chInh — KH, Van hóa — TT, Chi ciic thông ké.
2.2. Thành phn cáa xâ:
- BI thu Dãng Uy, ChU tjch UBND xã và các thành viên Ban chi dao nông
thôn m6i xã (do xã chi dng mài)
3. Thôi gian, dja diem:
+ Xâ Minh C.rn:

V2 ngày,

Tiir 8h ngày 12/10/202 1 (Thir Ba).

+ Xâ Thanh Son: '/2 ngày, Tü 14h ngày 12/10/202 1 (Thu Ba).
+ X Dn Dac: '/2 ngây, Tü 8h ngày 14/10/202 1 (Thu nàm).
D nghj UBND các xâ chun bj ni dung báo cáo và h so d nghj xét cong
nhn xã dat chuân NTM, dê lam vic vi doân thâm tra.
KInh mi các dai biu tham dr cuc lam vic dUng thai gian, thành ph.n./.
Noi nhln:
-TT flU, HDND, UBND huyn( Báo cáo).
- Nhu thành phân mdi;
- Van phông HDNE)-UI3ND huytn;
- Lu'u. VT
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