
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:       /UBND-VPĐP                        Nghi Xuân, ngày 20 tháng  8 năm 2020                                                          

      V/v kiểm tra, đánh giá,  

thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn 

    nông thôn mới sau sáp nhập. 

 

  Kính gửi:        

                     -  Trưởng các phòng  – UBND huyện; 

            - Trưởng đơn vị: Công an, Chi cục Thông kê huyện; 

                   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Trường; 

             - Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 4619/UBND-NL ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dưng nông thôn mới và Mỗi xã một 

sản phẩm năm 2020; Văn bản số 493/VPĐP-KHNVGS ngày 17/8/2020 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc kiểm tra, đánh giá, thẩm tra, thẩm 

định xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND xã Đan Trường triển khai một số 

nội dung sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân xã Đan Trường: Tổ chức soát xét, đánh giá mức độ đạt 

chuẩn của các tiêu chí của xã sau khi sáp nhập, gửi hồ sơ đề nghị các đơn vị liên 

quan thẩm định tiêu chí, hoàn thành trước ngày 25/8/2020.  

2. Đối với các phòng, ngành theo tiêu chí phụ trách: Tổ chức thẩm định mức 

độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới của xã Đan Trường, gửi kết quả về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện) trước 

ngày 29/8/2020. 

3. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định nợ xây dựng cơ bản của xã 

Đan Trường sau sáp nhập, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 28/8/2020. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Xuân: Báo cáo tổng 

hợp về thực hiện quy trình và kết quả lấy phiếu sự hài lòng người dân của xã sau sáp 

nhập, gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới huyện) trước ngày 10/9/2020. 

5. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đôn đốc các đơn vị thực 

hiện; tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân huyện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

xã Đan Trường theo đúng quy định. 

 



 

  

Yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                                     CHỦ TỊCH 
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;     
- UBMTTQ huyện; 

- Đảng ủy xã Đan Trường (để chỉ đạo);                                            

- Lưu: VT,VPNTM. 

 

 

 

           Nguyễn Hải Nam 
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