
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 thực hiện xây dựng nông 

thôn mới ở các xã được hình 

thành sau sáp nhập. 

 

Thạch Thành, ngày      tháng 10 năm 2020 

                   Kính gửi:  

                                   - Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

                                   - Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; 

                                   - UBND xã Thạch Bình. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

11057/UBND-NN ngày 13/8/2020 về việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở 

các xã được hình thành sau sáp nhập; Hướng dẫn của Sở Công thương, Sở Xây 

dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành và duy trì các tiêu chí NTM (có văn bản 

hướng dẫn của các Sở gửi kèm). 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt 

chuẩn NTM đối với xã hình thành sau sáp nhập, Chủ tịch UBND huyện Thạch 

Thành yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND xã Thạch Bình: 

- Căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 (quy 

định tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh) và 

hướng dẫn của các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM tiến hành rà soát, đánh giá, 

công nhận các tiêu chí đạt chuẩn NTM của đơn vị (theo quy định tại Quyết định 

số 1666/QĐ-UBND ngày 27/05/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc ban hành hướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới). 

- Phối hợp với Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện phụ trách 19 tiêu 

chí NTM rà soát, đánh giá xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM; tổng hợp báo cáo 

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

ngày 18/10/2020 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: Theo chức 

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

tỉnh, phân công cán bộ xuống xã hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, đánh giá, công nhận 

mức độ đạt chuẩn tiêu chí NTM do phòng, ngành phụ trách đối với xã Thạch 

Bình, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho UBND xã xong trước 18/10/2020. 

3. Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ngành, UBND xã Thạch Bình tổng hợp kết quả, tham mưu báo cáo Văn 

phòng điều phối NTM tỉnh. 



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

triển khai 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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