
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày          tháng 4 năm 2022 

V/v rà soát, kiện toàn hệ 

thống Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp. 

  

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện. 

 

Tiếp nhận văn bản số 01/BCĐCTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc kiện 

toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp (gửi kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Nội vụ) để xem xét kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh đảm bảo hiệu quả, theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời tổng hợp 

kết quả kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp trên địa 

bàn tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo rà soát, kiện toàn Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới cấp huyện đảm bảo hiệu quả, theo quy định của pháp 

luật hiện hành; báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong tháng 4/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn 

trương hướng dẫn, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả, 

đúng quy định và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại văn bản trên./. 
 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);   

- CT, các PCT. UBND tỉnh;  

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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