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TỜ TRÌNH 

Kiểm tra đánh giá, nghiệm thu “Khu dân cư nông thôn mới  

kiểu mẫu” trong 6 tháng đầu năm 2022 

 

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

nhân dân tỉnh 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 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã tập trung 

chỉ đạo các thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập 

đoàn tổ chức nghiệm thu, đánh giá các khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua kiểm tra đánh giá, 

thẩm định của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Phong có 03 Khu dân 

cư đã đạt 10/10 tiêu chí xây dựng Khu dân cư mẫu theo Quyết định 

33/2014/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành tạm 

thời bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gồm:  

1. Khu dân cư thôn Thượng Phong. 

2. Khu dân cư thôn Tân Phong. 

3. Khu dân cư thôn Nam Phong. 

UBND xã Kỳ Phong kính đề nghị Ban chỉ đạo, Văn phòng nông thôn mới 

huyện tổ chức nghiệm thu, thẩm định, đánh giá Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu của 03 thôn nêu trên để tạo điều kiện giúp xã hoàn thành các nhiệm vụ, kế 

hoạch đã đề ra./.   
 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo XDNTM huyện; 

- Văn phòng điều phối XD NTM huyện; 

- Lưu VP HĐND – UBND. 
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