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V/v gop Dir thão B tiêu
chj thôn dtt chuân nông
thôn rnâi

Minh Long, ngàyA tha'ng 11 nàm 2018

Kinh gi:ri: Si Nông nghip và Phát triên nông thOn.
Thirc hin Cong van s 3412/SNNPfNT-NTM ngày 06/11/20 18 cüa
S NOng nghip và PTNT ye vic gop Dir tháo B tiêu chI thôn dt chuân
nOng thôn mó'i. UBND huyn Minh Long dã ban hành COng van so
843/UBND-KTTH ngày 13/11/20 18 giri den các co' quan, don vj có lien quan
và UBNID các xã tharn gia gop Dr tháo B tiêu chI thOn dt chuân nOng
thôn môi.
Sau khi tOng hcp kiên cüa các co quan, don vj và LTBND the xã ye
vic gop Dir thào B tiêu chI, UBNID huyn tham gia gop mt so ni dung
nhu sau:
- V co bàn, LTBND huyn thng nht vol b cic, nôi dung cüa Dir thão
B tiêu chI thOn dt chuân nông thôn mOi.
- Di vOi tiêu chi sá 14 và Tiêu chI s 15 cüa Dr thâo, COng an huyn
Minh Long tharn gia gop nhu sau:
+ Tiêu chI so 14 Thôn dtt tiêu chuân an toàn ye an ninh trt tir: Không
có hot dng tuyên truyên, xuyên tac, kIch dng, gay chia rê ni b Nhân dan;
khOng có các hoat dng truyên dao trdi pháp luiI gay mat an nm/i trçlt ty';
khOng có khiêu kin dOng ngui kéo dài; không dê xày ra t3i phim dc bitt
nghiêm tr9ng trên dja bàn; các loai ti pham, t ntn xã hi Va CC vi phm
pháp 1ut khác duqc kiêm chê hoc giàrn so vOi nàm truOc.
+ Tiêu chI 15 (15.1): T' l ngi.ri dan chp hành nghiêrn chinE pháp
1ut, quy uOc, huo'ng u'Oc, không bj phê binh, cành cáo trO len (bang van bàn)
1ó'n ho'n hoc btng 95%.
Trên dày là kin gop vào Di,r tháo cüa UBND huyn Minh Long,
giri SO' Nông nghip và PTNT xem xét tong h'p./.
No'i n/ian:
-Nhu'trën;
- CT, PCT;
- Phàng NN&PTNT;
- VP: C, PCVP;
- Lu'u: VT.
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