
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   1670 /UBND-KT Tiền Giang, ngày   19 tháng   4  năm 2017 

V/v bổ sung xã Bình Ân phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

trong năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện Gò Công Đông. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 28//TTr-BCĐ ngày 

12/4/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) về việc đề nghị bổ sung 

xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông vào danh sách các xã đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới vào năm 2017. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bổ 

sung xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong 

năm 2017, giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện Gò Công Đông tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên 

đôn đốc, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- UBND: CT và các PCT; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh;  

- VPUB: CVP, các PCVP, 

các Phòng NC, Ban TCD;  

- Lưu: VT, P.KT (Tâm, Nhã). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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