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Số: 4361/UBND-NL4 

V/v tổ chức Hội thảo đúc rút  

kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư 

 nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

         Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

 
 
 
 

  

Kính gửi:  

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã 

một sản phẩm các huyện, thành phố và thị xã; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã. 

  

Trong thời gian qua phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, vườn mẫu được các địa phương chủ động triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, 

nhiều xã, thôn đã có sự sáng tạo, cách làm hay hiệu quả. Để đúc rút những cách 

làm tốt, kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu từ thực tiễn các địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao: 

- Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã tổ chức Hội 

thảo đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm hay để 

nhân ra diện rộng, đồng thời bàn giải pháp, định hướng, kế hoạch thời gian tới 

(yêu cầu tổ chức sâu, rộng đến tận thôn, xóm, mời các tổ chức, hộ gia đình tiêu 

biểu và các đơn vị bạn tham gia hội thảo, chia sẽ kinh nghiệm), hoàn thành trước 

30/8/2019, gửi báo cáo kết quả Hội thảo và những kinh nghiệm hay, cách làm tốt 

về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 05/9/2019. 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh: sử dụng kinh phí 

được phân bổ để tổ chức Hội thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu 

(tại Quyết định số: 1103/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh) hỗ trợ một 

phần cho các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội thảo; tổng hợp kinh nghiệm 

hay, cách làm tốt biên tập thành Sổ tay tuyên truyền./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh, Phó VP B i Kh c B ng; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NL4. 
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