
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 867 /UBND-VPĐP 

V/v đẩy nhanh tiến độ thẩm định 

lập hồ sơ trình công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2019 
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         Kính gửi:  - Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị huyện;  

       - Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các tiêu chí ; 

                 - Ủy ban nhân dân xã Bắc Lãng. 

 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;  

 Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 94/HD-VPĐP ngày 08/5/2017 của Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn quy định điều kiện, 

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

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

 1. UBND xã Bắc Lãng 

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 

2019.  

Chỉ đạo cán bộ, công chức chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đối với 

các tiêu chí đã đạt; 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 15/9/2019. 



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

tổ chức mời các sở, ngành vào thẩm định các tiêu chí, đã đạt. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 30/9/2019. 

2. Các cơ quan phụ trách các tiêu chí  

2.1. Đối với các tiêu chí đã đạt 

Yêu cầu các cơ quan phụ trách các tiêu chí chủ động phối hợp, hướng dẫn 

UBND xã Bắc Lãng hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cần thiết theo quy định;  

Chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

huyện để thống nhất, liên hệ với các Sở, Ban, ngành phụ trách tiêu chí đăng ký 

ngày tổ chức thực hiện đánh giá, thẩm định các tiêu chí đã đạt theo quy định. 

Thời gian hoàn thành thẩm định xong trước 30/9/2019. 

 2.2. Đối với các tiêu chí chưa đạt 

Yêu cầu các cơ quan phụ trách các tiêu chí khẩn trương đôn đốc, hướng 

dẫn và tập trung chỉ đạo, đưa ra các phương án, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thiện các tiêu chí trong năm 2019, đặc biệt là tiêu chí về Nhà ở, tiêu 

chí về Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu chí về xây dựng hạ tầng nông 

thôn.  

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị huyện 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cơ sở thực hiện tốt công 

tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn 

mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giám sát cộng đồng để góp 

phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện theo đúng thời 

gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; (eOffice) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VPĐP XD NTM huyện; 

- Lưu: VT. 
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