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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định phương án, dự toán xây dựng  

“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành 

công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; Căn cứ phụ lục 

quy trình thực hiện, hồ sơ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ- 

HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh; 

- Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND, ngày 14/02/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc phê duyệt đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; 

Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã đã tiến hành 

khảo sát, tiếp tục chỉ đạo 04 khu dân cư  Thượng Phong, Tân Phong, Trung Phong, 

Nam Phong Phong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

                (Có phương án, dự toán chi tiết kèm theo).  

 Để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí Khu dân cư mẫu tại 

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND xã Kỳ Phong Kính đề 

nghị Văn phòng nông thôn mới huyện và Phòng TC-KH huyện thẩm định phương 

án, dự toán xây dựng Khu dân cư mẫu của 04 thôn, để UBND xã ban hành Quyết 

định phê duyệt, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Văn phòng NTM huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VP HĐND-UBND. 
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