
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:             /BNN-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng         năm     

V/v đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham  

mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới 

các cấp  

 

       

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-

BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện: 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn theo quy định tại 

các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014; số 

1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; Đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 

sau 2020 (có đề cương báo cáo kèm theo). 

Báo cáo đề nghị Quý cơ quan gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Vụ Tổ chức cán bộ), trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung 

ương theo quy định.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                           

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- VPĐP NTM TW (để p/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

(File Văn bản xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ:  

- Vụ Tổ chức cán bộ: Đ/c Nguyễn Tuấn Nghĩa, ĐT: 0912571182 email:tuannghia0210@gmail.com;  

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Đ/c Trần Hải Đăng, Trưởng phòng Hành chính,  

Tổng hợp: ĐT 0916377658, email: haidangvt1975@gmail.com). 
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