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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kỳ Phong, ngày 07 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc rà soát xây dựng mô hình Tập trung, tích tụ ruộng đất dồn điền đổi
thửa thực hiện trong năm 2022
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ Tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng
Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm
2022 của UBND xã Kỳ Phong. Để tập trung chỉ đạo có hiệu quả trong sản xuất
nông nghiệp, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các thôn thực hiện một số nội
dung sau:
1. Đề nghị các thôn lựa chọn, đăng ký để triển khai thực hiện mô hình Tập
trung, tích tụ ruộng đất dồn điền đổi thửa trong năm 2022, yêu cầu tối thiểu 7580% số hộ sử dụng 01 thửa và 20-25% số hộ 2 thửa.
2. Cơ chế chính sách: Thực hiện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo tập trung tích
tụ ruộng đất gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết
105/NQ-HĐND của HĐND huyện Kỳ Anh ngày 05/01/2021 và các cơ chế chính
sách khác (nếu có)
Đăng ký thực hiện (theo Biểu gửi kèm) gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua
Ban Khuyến nông) trước ngày 12/01/2022 để trình UBND xã xem xét đưa vào
kế hoạch.
Nhận được thông báo này, đề nghị các thôn quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Đoàn chỉ đạo thôn theo QĐ 23;
- Cấp ủy, BCH các thôn;
- Lưu: VP./.
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