
   ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN NHƯ THANH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:             /UBND - NN           Như Thanh, ngày        tháng       năm 2022 
Về việc xây dựng danh mục dự án đầu  

tư thực hiện Chương trình MTQG xây  

dựng nông thôn mới năm 2022 và giai 

         đoạn 2021-2025. 

                               

                               Kính gửi:  Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thực hiện công văn số 389/VPĐP-KHTH ngày 22/6/2022 của Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh Thanh Hoá về việc xây dựng danh mục dự án đầu tư thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 

2021-2025. UBND huyện Như Thanh đăng ký danh mục dự án đầu tư thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-

2025, cụ thể như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng năm 2022. 

- Tổng số công trình đề nghị hỗ trợ đầu tư là 07 công trình. 

 - Tổng số vốn đề nghị Trung ương hỗ trợ là 25.770 triệu đồng. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2023-2025. 

- Tổng số công trình đề nghị hỗ trợ đầu tư là 10 công trình. 

               - Tổng số vốn đề nghị Trung ương hỗ trợ là 22.660 triệu đồng. 

 

(có phụ lục 01, 02 chi tiết gửi kèm) 

 

 UBND huyện Như Thanh báo cáo để Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng, Phó BCĐ xây dựng NTM huyện; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối XD NTM huyện; 

- Lưu VT. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                 Đặng Tiến Dũng 
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