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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí  

   nông thôn mới; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Đắk Nông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4598/UBND-

KTN ngày 08/9/2020 về việc lấy ý kiến góp ý kết quả hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. 

Căn cứ kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra tỉnh về thẩm tra hồ sơ, kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các quy định 

tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

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. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ngành phụ trách 

các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; các tổ chức chính trị - xã hội; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh và UBND các huyện 

một số nội dung sau: 

1. Kính đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: 

- Báo cáo kết quả một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và cho ý kiến về kết quả thẩm tra hồ sơ đề 

nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, cụ thể: 



 + UBMTTQ Việt Nam tỉnh góp ý về kết quả thẩm tra nông thôn mới đối 

với thành phố Gia Nghĩa; đồng thời báo cáo kết quả tham gia thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.  

 + Liên Đoàn lao động tỉnh góp ý về kết quả thẩm tra nông thôn mới đối 

với thành phố Gia Nghĩa; đồng thời báo cáo công tác tham gia phong trào xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.  

 + Hội Nông dân tỉnh góp ý về kết quả thẩm tra nông thôn mới đối với 

thành phố Gia Nghĩa; đồng thời báo cáo đánh giá vai trò của Hội nông dân 

trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

 + Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh báo cáo đánh giá vai trò hỗ trợ của các cấp 

Hội phụ nữ đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.  

 + Hội cựu chiến binh tỉnh góp ý về kết quả thẩm tra nông thôn mới đối 

với thành phố Gia Nghĩa; đồng thời báo cáo đánh giá vai trò hỗ trợ của Hội cựu 

chiến binh đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

 + Tỉnh đoàn Đắk Nông góp ý về kết quả thẩm tra nông thôn mới đối với 

thành phố Gia Nghĩa; đồng thời báo cáo đánh giá vai trò hỗ trợ của Tỉnh đoàn 

đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

- Trong báo cáo, góp ý của các đơn vị đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức chính trị - xã hội cho ý kiến thống nhất hay không thống nhất đề 

nghị Trung ương thẩm định, xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

2. Đề nghị các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới 

nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra để cho ý kiến góp ý đối với lĩnh 

vực được giao phụ trách, quản lý (chỉ góp ý nếu dự thảo báo cáo thẩm tra chưa 

phù hợp với kết quả thẩm tra, đánh giá của các Sở, ngành hoặc cần bổ sung 

thêm những nội dung khác). 

3. Đề nghị UBND các huyện trên địa bàn tỉnh cho ý kiến góp ý về kết 

quả thẩm tra hồ sơ, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa; 

cho ý kiến thống nhất hay không thống nhất đề nghị Trung ương thẩm định, 

xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2019. 

4. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử 

tỉnh công bố ít nhất 03 lần kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành 

phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên 

các phương tiện phát thanh, truyền hình và đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, xây dựng 

báo cáo kết quả thực hiện việc công bố (số lần, ngày công bố, thời gian công 

bố,…) và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, xây 

dựng hồ sơ theo quy định. 

5. Văn bản báo cáo, góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến 

góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông 



thôn mới tỉnh trước ngày 18/9/2020 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ và 

tham mưu thực hiện các bước tiếp theo. Ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh thông qua các kênh sau: 

- Qua hệ thống Ioffice hoặc đường bưu điện. 

- Qua địa chỉ gmai: vanphongdieuphoidaknong@gmail.com 

Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương 

thẩm định, xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

(Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa được gửi kèm theo Công văn này. Mọi 

chi tiết xin liên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 

02616.288.666 hoặc đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký Đoàn thẩm tra, sđt: 

0984.466.251).  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo tỉnh (để b/c); 
- GĐ Sở NN&PTNT (để b/c); 

- UBND TP.Gia Nghĩa (để ph/h); 

- Lưu: VT, VPĐP (T). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG CHUYÊN TRÁCH 

 

 

 

 
 

 

 

Phan Văn Sinh 
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