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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:               /UBND-NNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát 

thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát 

việc thực hiện chính sách pháp luật về chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019 

 

 

 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 03/6/2020 của Đoàn 

giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách 

pháp luật về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2019, trong đó có một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh; UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tập trung nguồn lực, tích cực triển khai 

thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch của Chương trình giai đoạn 

2016-2020 đã đề ra; khẩn trương, tích cực triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh (theo Quyết định số 

1757/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh) đảm bảo đạt hiệu quả. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị 

liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện 

quy định về mức hỗ trợ đầu tư sơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025; đồng 

thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý dứt điểm nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh, báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 
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 Nhận được công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, NN&MT; 

- Lưu: VT, NNMT (Đg-8b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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