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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

           Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

 

  
         

   Kính gửi: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. 
 

                                   

Thực hiện Công văn số 3721/UBND-NL4 ngày 11/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc góp ý, đề xuất các nội dụng Đề án thí điểm “Xây dựng 

tỉnh Hà Tĩnh” đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Qua nghiên cứu 

dự thảo Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh có ý kiến như sau: 

Đồng tình cao dự thảo các nội dụng Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh” đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đã xây dựng, đồng thời 

xin bổ sung thêm nội dung sau: Trong Đề án cần đánh gia thêm một số kết quả 

tổng quát về công tác xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước và khu vực 

Bắc Trung bộ trong thời gian qua để có căn cứ so sánh kết quả xây dựng NTM 

của tỉnh so với mặt bằng kết quả xây dựng NTM của cả nước, của khu vực từ đó 

có căn cứ đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Trên đây là ý kiến của UBND thị xã Hồng Lĩnh./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT. 
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