
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 1010/UBND-NN 

V/v đôn đốc hoàn thành hồ sơ các  

tiêu chí NTM, của xã Yên Phúc và 

 xã Tân Đoàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2019 

     

                             Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc, Tân Đoàn. 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020; 

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

phủ về ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 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 tỉnh về 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; 

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan về việc thành lập Đoàn Thẩm tra các tiêu chí trong Bộ Tiêu 

chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Yên Phúc và Tân Đoàn. 

Để mời các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tiến hành thẩm định, xét đề nghị, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các cơ quan phụ trách các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí chủ động phối hợp với 

UBND xã Yên Phúc, xã Tân Đoàn tiến hành thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ cho từng 

tiêu chí chậm nhất ngày 05/10/2019 để tổ chức thẩm định vào ngày 10/10/2019 và 

Hoàn thiện hồ sơ chung cấp huyện trình UBND tỉnh vào ngày 20/10/2019, cụ thể 

như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã 

hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 3 (thủy lợi); chỉ tiêu 17.1 (tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) và 17.8 (tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm) 

thuộc tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã hoàn 

thiện hồ sơ tiêu chí 1 (quy hoạch); tiêu chí 2 (giao thông); tiêu chí 4 (điện); tiêu chí 7 

(cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí 9 (nhà ở); chỉ tiêu 17.8 tỷ lệ hộ gia 

đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an 
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toàn thực phẩm thuộc tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) theo lĩnh vực 

phụ trách. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã 

hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất). 

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Tiến hành thẩm tra 

và chỉ đạo UBND xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 12 (tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên), chỉ tiêu 14.3 (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào 

tạo) thuộc tiêu chí 14 (giáo dục và đào tạo), chỉ tiêu 18.6 (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) thuộc tiêu chí 18 (hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật). 

5. Phòng Nội vụ : Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã hoàn thiện hồ sơ 

tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Y tế huyện: Tiến hành 

thẩm tra và chỉ đạo UBND xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 15 (Y tế) và chỉ tiêu 17.8 tỷ 

lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về 

đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm). 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã 

hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 5 (trường học), tiêu chí 14 (giáo dục và đào tạo). 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND 

xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 17 (môi trường). 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã 

hoàn thiện hồ sơ tiêu chí 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí 8 (thông tin và truyền 

thông), tiêu chí 16 (văn hóa).  

10. Phòng Tư pháp: Phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành thẩm tra và chỉ 

đạo UBND xã hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu 18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

quy định) thuộc tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

11. Chi cục Thống kê: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã hoàn thiện 

hồ sơ tiêu chí 10 (thu nhập). 

12. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Tiến hành và chỉ đạo UBND xã hoàn 

thiện hồ sơ chỉ tiêu 19.1 (xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và 

hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng) thuộc tiêu chí 19 (quốc phòng và an ninh).  

13. Công an huyện: Tiến hành thẩm tra và chỉ đạo UBND xã hoàn thiện hồ 

sơ chỉ tiêu 19.2 (xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình 

yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm 

và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước) thuộc tiêu chí 

19 (quốc phòng và an ninh).  

14. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy: Tiến hành thẩm tra và tham mưu ra 

quyết định công nhận Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” (chỉ tiêu 

18.2) thuộc tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) theo quy định. 
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15. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan và các tổ chức 

đoàn thể: Tiến hành thẩm tra và ra Quyết định công nhận chỉ tiêu 18.4 (tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên) thuộc tiêu chí 18 (hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật) theo quy định. 

16. Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc, xã Tân Đoàn 

Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện, tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ 

theo đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện, văn bản, hồ sơ để cấp huyện thẩm tra, cấp 

tỉnh thẩm định; bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ cấp xã xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới sau khi thẩm tra, thẩm định. 

Đề nghị các cơ quan phụ trách các tiêu chí gửi Biên bản kết quả thẩm tra các 

tiêu chí chậm nhất ngày 10/10/2019; Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc, Tân Đoàn gửi 

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chậm nhất ngày 

15/10/2019 về Ủy ban nhân dân huyện qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới huyện./.          

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;   

- TT HU; TT HĐND huyện;  
- BTC Huyện ủy;                                                            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 
- Trung tâm Y tế; 

- Chi nhánh Điện lực Văn Quan;  

- Bưu điện Văn Quan; 
- VPĐP XDNTM huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                    Lương Mai Tú 

 


