
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-VPĐP 
V/v khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ xây dựng nông thôn mới đối 

với xã được hình thành sau sáp 

nhập. 

 

Thạch Thành, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng UBND huyện; 

- Trưởng các Ngành, Đoàn thể phụ trách 19 tiêu chí NTM; 

- Chủ tịch UBND xã Thạch Bình. 
 

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Công 

văn số 2462/UBND-VPĐP về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã 

được hình thành sau sáp nhập. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 

Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, UBND tỉnh công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới đối với xã Thạch Bình, Chủ tịch UBND huyện Thạch 

Thành yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND xã Thạch Bình: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công 

văn số 2462/UBND-VPĐP ngày 08/10/2020.  

- UBND xã tổ chức tự rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí 

NTM, lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 

03/05/2017 của UBND tỉnh; phối hợp với Phòng, ngành cấp huyện phụ trách 19 

tiêu chí NTM xác nhận mức độ tiêu chí đã đạt được theo thực tế, báo cáo và trình 

Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo NTM huyện quyết định công nhận đạt chuẩn 

các tiêu chí NTM (nếu đạt yêu cầu).  

- Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng NTM 

huyện) trước ngày 26/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng 

Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

2. Trưởng các Phòng, ban, ngành phụ trách 19 tiêu chí NTM huyện: Theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các Sở, 

ngành chủ quản, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, có ý kiến bằng văn bản 

tiêu chí đạt chuẩn (hay chưa đạt) đối với xã Thạch Bình; báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện) trước ngày 

26/10/2020. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thạch Bình, Trưởng các phòng, ban, ngành 

nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu VT, VPĐP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Bá Sơn 
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