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V/v đẩy nhanh tiến độ thẩm 

định lập hồ sơ trình công 

nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2018 

 

 

                       

                 Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí nông thôn mới; 

                                 - Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; 

                                 - Ủy ban nhân dân xã Bắc Xa. 

            

Thực hiện Công văn số 196/VPĐP-KTHT ngày 12/10/2018 của Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm 

định, lập hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND xã Bắc Xa tập trung thực hiện 

ngay một số nội dung sau: 

1. UBND xã Bắc Xa 

Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả chi tiết thực hiện các tiêu chí nông 

thôn mới trên địa bàn xã đến thời điểm hiện nay, cụ thể các tiêu chí đã đạt, các 

tiêu chí chưa đạt, sẽ đạt, nguyên nhân, giải pháp. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt thuộc trách 

nhiệm của cấp xã, giải pháp phấn đấu quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2018. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018. 

Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (Thành lập đoàn đánh giá gồm: các thành viên là đại diện Ban Chỉ đạo xã, 

Ban Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn) để đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt 

từng tiêu chí. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018. 

Phối hợp với các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện 

tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 05/11/2018. 

2. Các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới 

Tích cực đôn đốc, hướng dẫn xã Bắc Xa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm tra đối với các tiêu chí đã đạt theo quy 

định.  

Chủ động tham mưu chuẩn bị các nội dung liên quan, sắp xếp lịch cụ thể 

để các Sở, ngành phụ trách tiêu chí tiến hành tổ chức đánh giá, thẩm định các 

tiêu chí đã đạt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/11/2018. 
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3. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện 

Tham mưu thành lập đoàn thẩm tra (gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới huyện và các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ 

quan chuyên môn cấp huyện được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới) để 

thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt được từng tiêu chí của xã Bắc Xa. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 23/10/2018. 

Phối hợp với UBND xã Bắc Xa, các cơ quan liên quan xây dựng thời gian 

cụ thể để tiến thành tổ chức thẩm tra. Dự kiến lịch thẩm tra đối với các tiêu chí 

đã đạt chuẩn từ ngày 23/10/2018 đến ngày 31/10/2018; thẩm định đối với các 

tiêu chí còn lại từ ngày 31/10/2018 đến ngày 05/11/2018. 

Hoàn thiện hồ sơ cấp huyện đề nghị xét công nhận xã Bắc Xa đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2018 trình Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

tỉnh xong trước ngày 08/11/2018 để đảm bảo thời gian thực hiện quy trình thẩm 

định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. 

Lưu ý: 

Đối với các tiêu chí đang trong giai đoạn hoàn thiện, đặc biệt là các tiêu 

chí xây dựng hạ tầng nông thôn cần tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí trong năm 2018 (Đối với những tiêu chí về 

đầu tư xây dựng đang hoàn thiện, nếu có đủ cơ sở để khẳng định sẽ hoàn thành 

trong năm 2018, thì có thể thực hiện quy trình thẩm định tiêu chí tại thời điểm 

hiện nay để bảo đảm tiến độ lập hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới theo quy định). 

Hồ sơ, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 

số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 

94/HD-VPĐP ngày 08/5/2017 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

nông thôn mới tỉnh về trình tự, thủ tục lập hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Bắc Xa 

khẩn trương, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng ĐP XDNTM huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Thanh Đạm 
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