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BÁO CÁO 

Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu tại thôn Còn Đuống xã Đình Lập năm 2021 

 

 Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐPngày 19/01/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông 

thôn mới năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP ngày 09/4/2020 của Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về Hướng dẫn thực hiện xây dựng “Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 

Căn cứ Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về thành lập Hội đồng thẩm định Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu cấp huyện thẩm định, xét, công nhận thôn Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn huyện Đình Lập; 

Căn cứ Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Đình Lập về 

việc thẩm định, xét công nhận khu dân cư thôn Còn Đuống, xã Đình Lập đạt chuẩn 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu 

chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm 

định Hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư thôn Còn Đuống, xã Đình 

Lập, cụ thể như sau: 

A. Kết quả thẩm định 

I. VỀ HỒ SƠ 

- Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Đình Lập về việc 

thẩm định, xét công nhận khu dân cư thôn Còn Đuống, xã Đình Lập đạt chuẩn khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; 

- Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Đình Lập về việc 

thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

thôn Còn Đuống, xã Đình Lập; 

- Biên bản cuộc họp ngày 15/11/2021 của các thành viên Ban Quản lý xã, 

Ban Phát triển thôn đề nghị xét công nhận khu dân cư thôn Còn Đuống, xã Đình Lập  

đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; 
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- Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu trên địa bàn thôn. 

II. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NÔNG 

THÔN MỚI KIỂU MẪU  

1. Tiêu chí số 1 về Nhà ở và vườn hộ gia đình 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

- Chỉ tiêu 1.1. Nhà ở và công trình phụ trợ 

+ Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo Quy định của Bộ xây dựng. Đạt ≥ 

90% 

+ Đồ đạc, vật dụng trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và vệ sinh 

sạch sẽ. Đạt 

+ Số hộ có công trình phụ trợ nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp … được bố 

trí ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ; cổng, ngõ, sân nhà, hàng rào được chỉnh trang bảo 

đảm mỹ quan và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương (có trồng hàng rào 

cây xanh hoặc trồng hoa, cây cảnh… ở những khu vực phù hợp). Đạt ≥ 95%. 

+ Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 

định. Đạt 100%. 

- Chỉ tiêu 1.2 Vườn hộ gia đình 

+ Số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạọ hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, 

đẹp lựa chọn các loại cây trồng phù hợp phục vụ sinh hoạt hoặc các loại cây trồng 

có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập. Đạt 100% 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Chỉ tiêu 1.1. Nhà ở và công trình phụ trợ 

+ Số nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo Quy định của Bộ xây dựng là 16/16 

nhà đạt  tỷ lệ 100%. 

+ Qua tuyên truyền, hướng dẫn đồ đạc, vật dụng trong nhà của 16/16 hộ 

thường xuyên được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học và vệ sinh sạch sẽ đi vào 

nề nếp. 

+ Số hộ có công trình phụ trợ nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp là 16/16 hộ 

được sắp xếp bố trí ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ; cổng, ngõ, sân nhà 16 hộ đã được 

trồng hoa, hàng rào cây xanh bằng cây chuỗi ngọc, hoa ngũ sắc… đạt 100%. 

+ Số hộ chăn nuôi gia súc là 02 hộ, số hộ chăn nuôi gia cầm là 14 hộ. Chất 

thải chăn nuôi được xử lý, hợp vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

đạt 100%. 

-  Chỉ tiêu 1.2 vườn hộ gia đình 

+ Số hộ gia đình có vườn hộ là 06 hộ, vườn thường xuyên được chỉnh trang, 

cải tạo và trồng các loại rau, hoa màu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình. 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 1- Nhà ở và vườn hộ gia 

đình 

2. Tiêu chí số 2 đường giao thông 

a) Yêu cầu tiêu chí 
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- Chỉ tiêu 2.1. Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được cứng 

hóa (nhựa hóa, bê tông hóa, lát gạch, lát đá…), có hệ thống thoát nước hai bên 

đường, hoặc các rãnh xương cá trên phần lề đường để bảo đảm thoát nước tốt vào 

mùa mưa, không gây ứ đọng. Đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.2. Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính trong khu dân cư 

có điện chiếu sáng. Đạt 100%. 

- Chỉ tiêu 2.3. Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được xanh hóa 

bằng các hình thức phù hợp như: Trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh 

hoặc trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào cứng, trồng cây bóng mát bên đường,… 

Đạt 70% 

- Chỉ tiêu 2.4. Các tuyến đường trục chính của khu dân cư được giao cho các 

tổ chức đoàn thể và các hộ gia đình đảm nhận tự quản để thực hiện duy tu, sửa chữa 

phát quang đảm bảo tầm nhìn. Đạt 100% 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Chỉ tiêu 2.1. Tổng số chiều dài đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư 

là 375 m đã được bê tông hóa 100%, đường trục thôn, ngõ xóm chính có quy mô 

mặt đường rộng từ 2-3m, các tuyến đường đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa, 

không gây ứ đọng. Đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.2. Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính trong khu dân cư 

đã lắp 18 cột điện chiếu sáng năng lượng mặt trời. Đạt 100%. 

- Chỉ tiêu 2.3. Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được xanh hóa 

bằng các cây như: hoa chuỗi ngọc, hoa giấy, hoa ngũ sắc thường xuyên được cắt 

tỉa. Đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.4. Các tuyến đường trục chính của khu dân cư được giao chi hội 

phụ nữ thôn thực hiện định kỳ 2 lần/tháng, các hộ gia đình chia thành các tổ, phân 

công thành viên trong tổ phụ trách đoạn đường dọn dẹp vệ sinh hàng ngày đảm bảo 

sáng, xanh, sạch đẹp . Đạt 100% 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Đường giao thông 

3. Tiêu chí số 3 Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 3.1. Nhà văn hoá thôn 

- Có sân khấu trong hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa; sân khấu có 

phông, màn sân khấu phù hợp; có bộ trang trí khánh tiết gồm: Cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, 

tượng Bác Hồ, khẩu hiệu; có đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng. 

- Có đủ bàn ghế phục vụ sinh hoạt cộng đồng. 

- Người dân tham gia hoạt động tại Nhà văn hóa thôn trong năm và thời gian 

dành cho hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em đạt từ 30% trở lên. 

- Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp; có trồng cây xanh bóng 

mát hoặc trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa. 
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- Tỷ lệ các hộ dân trong khu được nghe thông tin từ hệ thống loa phát thanh 

của xã đạt 100%. 

Chỉ tiêu 3.2. Khu thể thao thôn 

- Có khu thể thao đạt chuẩn theo quy định. Có trang trí một số dụng cụ thể 

dục, thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng địa phương. 

- Có các mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp (tổ, đội, câu lạc 

bộ,...) thu hút từ 60% trở lên người dân tham gia. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

 Chỉ tiêu 3.1. Nhà Văn hóa 

 - Có sân khấu trong Hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa: Sân khấu 

có phông, màn sân khấu phù hợp; có bộ trang trí khánh thiết gồm: 01 cờ Đảng, 01 

cờ Tổ quốc, 01 tượng Bác Hồ; có đầy đủ trang thiết bị âm thanh ánh sáng như: Loa, 

đài, bóng điện, quạt, bục phát biểu, bảng niêm yết thông tin.  

- Thôn đã trang bị đủ bàn ghế phục vụ sinh hoạt cộng đồng có 16 ghế dài, 04 

cái bàn (toàn thôn có 89 hộ) 

- Nhân dân tham gia đầy đủ các hoạt động tại nhà văn hóa thôn như: các buổi 

họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi hội; Tổ chức giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng 

xuân, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho trẻ em, người cao tuổi đạt ≥ 30%. 

- Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp, trồng cây chuỗi ngọc, hoa 

tạo hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường đẹp. 

- 100% các hộ dân trong khu được nghe thông tin từ hệ thống loa phát thanh 

của xã.  

Chỉ tiêu 3.2. Khu thể thao 

- Khu thể thao của thôn không đủ diện tích, do vậy thôn đã mượn sân thể 

thao của nhà văn hóa xã để bố trí sân thể thao đơn giản sân rộng 250 m2 trong đó có 

01 sân bóng chuyền hơi và bố trí một số dụng cụ thể thao đơn giản như xà đơn, 

xích đu, cầu bập bênh. 

- Thôn có mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp: Có đội bóng đá 

thường xuyên tham gia các giải đấu của xã, huyện; hoạt động thường xuyên thu hút 

trên 60% người dân tham gia. 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 3 Nhà văn hóa và khu thể 

thao thôn 

4. Tiêu chí số 4 phát triển sản xuất và giảm nghèo 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

- Chỉ tiêu 4.1. Trong khu dân cư có ít nhất từ 02 mô hình sản xuất có hiệu quả 

trở lên (trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ,…) thu nhập 

từ 50- 70 triệu đồng/mô hình/năm. 
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- Chỉ tiêu 4.2. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư theo chuẩn nghèo đa chiều ≤ 

2%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Chỉ tiêu 4.1. Trên địa bàn khu dân cư có nhiều mô hình sản xuất đem lại 

hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân như: Hộ ông Hoàng Văn Đông kinh 

doanh dịch vụ tạp hóa, nước giải khát, say xát và chăn nuôi lợn cho thu nhập hàng 

năm trên 200 triệu; hộ Hoàng Văn Điện chăn nuôi lợn, kết hợp nấu rượu cho thu 

nhập hàng năm trên 100 triệu, hộ ông Nông Văn Thu kinh doanh dịch vụ tạp hóa, 

nước giải khát cho thu nhập trên 90 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn có các mô hình 

phát triển kinh tế nông lâm nghiệp khác cho thu nhập từ 60 – 100 triệu đồng/năm. 

- Chỉ tiêu 4.2. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư theo chuẩn nghèo đa chiều là 

0%. Đạt 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 4 phát triển sản xuất và 

giảm nghèo 

5. Tiêu chí số 5 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 5.1. Văn hoá 

- 100% hộ gia đình trong khu đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá.  

- 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hộ gia 

đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 

lễ hội. 

- Có mô hình hoạt động văn hóa- văn nghệ quần chúng thu hút từ 60% trở 

lên người dân tham gia và trong thôn có ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ văn 

hóa- văn nghệ hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. 

Chỉ tiêu 5.2. Giáo dục 

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trong khu dân cư đạt 100% 

- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi 

đạt 100%. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học các cấp bậc học 

(Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) hoặc học nghề đạt từ 95% trở lên. 

- 100% Dân số trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động của khu dân cư 

có việc làm thường xuyên.  

  Chỉ tiêu 5.3. Y tế 

- Tỷ lệ người dân trong khu dân cư tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

Chỉ tiêu 5.1. Văn hóa 
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- 16/16 hộ gia đình trong khu dân cư kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn Gia đình văn 

hóa đạt tỷ lệ 100%. 

- 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, các hộ 

gia đình trong khu dân cư kiểu mẫu thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Trong khu dân cư có hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao quần chúng thu 

hút từ 60% trở lên người dân tham gia và trong thôn có một đội văn nghệ hoạt động 

thường xuyên, có hiệu quả. Hàng năm đều tham gia các hoạt động tại thôn, dịp lễ 

tết, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hội diễn văn nghệ... 

Chỉ tiêu 5.2. Giáo dục 

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trong khu dân cư đạt tỷ lệ 100%. 

- 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học 

đúng độ tuổi. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học các cấp bậc học 

(Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề…) đạt tỷ lệ 100%. 

- Dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động của khu dân cư có việc 

làm thường xuyên đạt 100%. 

Chỉ tiêu 5.3. Y tế 

- Tỷ lệ người dân trong khu dân cư tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 96,4%. 

(55/57 người tham gia BHYT) 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 5 về Văn hóa, Giáo dục, Y 

tế 

6. Tiêu chí số 6 về Vệ sinh môi trường 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

- Tỷ lệ hộ dân trong khu dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, 

nước sạch đạt từ 55% trở lên. 

- Đường làng ngõ xóm trong khu dân cư thường xuyên được phát dọn vệ sinh 

sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu sáng - xanh - sạch - đẹp; có quy ước vệ sinh môi trường 

của khu dân củ; có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu hút được 

sự tham gia của cộng đồng. 

- Nước thải của các hộ gia đình trong khu dân cư được xử lý đảm bảo vệ sinh 

môi trường. Rác thải phải được thu gom, phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình, 

không có việc vứt rác thải ra nơi công cộng; 

- Tỷ lệ hộ gia đình có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký 

cam kết không gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện có hiệu 

quả cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” đạt 100% 
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- Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu tuân thủ các quy 

định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Có 16/16 hộ dân trong khu dân cư kiểu mẫu được sử dụng nước hợp vệ sinh 

đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt trên 65%. 

- Thôn đã ban hành quy ước gắn với bảo vệ môi trường vào quy ước chung 

của thôn, trong đó quy định nội dung định kỳ 2 lần/1 tháng tổ chức ra quân tổng vệ 

sinh thu gom, xử lý chất thải, phát quang, quét dọn đường làng ngõ xóm, đảm bảo 

yêu cầu sáng - xanh - sạch - đẹp; Các tuyến đường làng ngõ xóm được giao cho các 

nhóm hộ, hộ gia đình trên tuyến đó tự quản như quét dọn, tưới, cắt tỉa hoa, cây 

xanh. 

- Các hộ gia đình đều có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải đảm bảo nước 

thải hộ gia đình không đổ bừa bãi ra đường làng, ngõ xóm đảm bảo nhu cầu tiêu thoát 

nước của khu. 16 hộ gia đình đổ rác do đúng nơi quy định do công ty Áo Xanh thu 

gom do vậy không có tình trạng ô nhiễm mỗi trường sảy ra. 

- Trong khu dân cư có 16/16 hộ gia đình tham gia thực hiện quy chế vệ sinh 

đường làng ngõ xóm. Không có tình trạng vứt rác ra nơi công cộng. 100% các hộ 

gia đình đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường. Các Hội viên Hội 

phụ nữ trong khu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không- 3 sạch” 

đạt tỷ lệ 100%. Các tuyến đường trục chính trong khu dân cư được giao cho các 

nhóm hộ tự quản, trong đó phân công rõ Tổ trưởng, tổ phó để quản lý. 

- Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư kiểu mẫu tuân 

thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm đều ký cam kết bằng văn 

bản về tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

c) Kết quả Hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 6 về Vệ sinh môi trường 

7. Tiêu chí số 7 về  An ninh trật xã hội và Bình đẳng giới 

a) Yêu cầu của tiêu chí 

- An ninh trật tự đảm bảo, an toàn; không có công dân thường trú tại khu dân 

cư phạm tội, không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân 

dân, không có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. 

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người 

mắc các tệ nạn xã hội. 

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Trong năm an ninh trật tự trong khu dân cư được đảm bảo, an toàn, không có 

công dân thường trú tại khu dân cư phạm tội; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh 

chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp 

trái pháp luật.  
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- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm 

người mắc các tệ nạn xã hội. 

- Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình: 100% Hội 

viên phụ nữ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, các buổi hội thảo, tọa đàm về các 

chuyên đề chăm sóc sức khỏe, kỹ năng nuôi dạy con và giữ gìn hạnh phúc gia đình, 

kinh nghiệm trong phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và tích 

cực tham gia các hoạt động của địa phương. 

c) Kết quả đoàn thẩm định đánh giá đạt tiêu chí số 7 - An ninh trật tự xã hội và 

Bình đẳng giới. 

 II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

 Đảm bảo các nội dung, yêu cầu về hồ sơ theo Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP 

ngày 09/4/2020 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về 

Hướng dẫn thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

Tổng số 07/07 tiêu chí đã được Hội đồng thẩm định của Ban Chỉ đạo huyện 

tiến hành thẩm định đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Còn 

Đuống, xã Đình Lập, đạt tỷ lệ 100%. 

Hội đồng thẩm định trân trọng báo cáo Văn phòng điều phối XD NTM tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                   
- VPĐP XD NTM tỉnh; 

- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định; 

- UBND xã Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm                          
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