UBND TỈNH SÓC TRĂNG
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƢƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40
/BCĐSNN-VPĐP
V/v gia hạn thời gian tổ chức Hội thi
“Tuyến đường nông thôn mới kiểu
mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông
thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2021;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
tỉnh Sóc Trăng.
Theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐSNN ngày 24/3/2021 của Ban Chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn
mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội thi).
Qua đánh giá tình hình, tiến độ triển khai Hội thi thời gian qua có nhiều
khó khăn do các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung, ưu
tiên thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhằm đảm bảo yêu cầu, chất lượng
Hội thi, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh gia hạn thời gian
tổ chức Hội thi như sau:
- Đối với Hội thi cấp xã: gia hạn thời gian hoàn thành Hội thi cấp xã kết
thúc trước ngày 30/11/2021 (Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện
theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Hội thi của các xã trên địa bàn và gửi về Văn
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chậm nhất ngày 06/12/2021).
- Đối với Hội thi cấp huyện: gia hạn thời gian hoàn thành Hội thi cấp
huyện, đăng ký tuyến đường tham gia Hội thi cấp tỉnh chậm nhất ngày
31/12/2021.
- Đối với Hội thi cấp tỉnh: thời gian chấm thi tại hiện trường và tổng kết,
trao giải Hội thi cấp tỉnh trong tháng 01/2022.
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị thành viên
Ban Tổ chức Hội thi và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo,
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đôn đốc triển khai Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc
Trăng năm 2021 đạt hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình và yêu cầu phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT UBND tỉnh - Vương Quốc Nam (để b/c);
- TV. BCĐ các CTMTQG tỉnh;
- TV. Ban Giám khảo Hội thi;
- TV. Tổ Thư ký Hội thi;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Sóc Trăng;
- VPĐP NTM 10 huyện, thị xã;
- Lưu: VT, VPĐP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƢỞNG BAN
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GĐ. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Huỳnh Ngọc Nhã
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Tên cơ quan nhận
Cấp tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Giao thông Vận tải
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Sở Thông tin và Truyền thông
Cục Thống kê
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Y tế
Sở Tài nguyên và Môi trường
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Công an tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ
Ban Dân tộc
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sóc Trăng
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Sóc Trăng
Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Hội Cựu Chiến binh tỉnh
Hội Nông dân tỉnh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Báo Sóc Trăng
Cấp huyện
Ủy ban nhân dân 10 huyện, thị xã
Văn phòng Điều phối nông thôn mới 10 huyện, thị xã
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