
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:              /UBND-NN
V/v đề nghị tham gia vào dự thảo báo 

cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 
chuẩn Nông thôn mới nâng cao của các 

xã đăng ký về đích năm 2022 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

            Gia Lộc, ngày        tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
 -  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, 
công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn 
mới,đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 
hoànthành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025;

Căn cứ vào hướng dẫn số 1911/HD HD-SNN-VPĐP ngày 25/11/2022, về 
việc hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025.

UBND huyện đã thành lập Đoàn thẩm tra và thẩm tra hồ sơ, đánh giá cụ 
thể thực tế mức độ đạt của từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của các xã 
đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, 
UBND huyện xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 
chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với các xã: Phạm Trấn, Nhật Tân, 
Hồng Hưng, Thống Kênh, Quang Minh, Gia Khánh, Thống Nhất, Toàn Thắng.

UBND huyện gửi dự thảo báo cáo đến các cơ quan, đơn vị, UBMTTQ, 
các đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn, đồng thời công bố 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của 
UBND huyện trong thời gian 15 ngày (từ ngày 06/01/2023 đến ngày 
21/01/2023) để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo, hoàn thiện báo cáo trước khi 
trình cấp trên thẩm định. UBND huyện đề nghị:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo 
trước khi trình cấp trên thẩm định.



Đối với MTTQ và các đoàn thể (Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện, Huyện Đoàn, Hội cựu chiến binh huyện): đóng góp ý kiến bằng văn bản. 
Ý kiến đóng góp cần nêu được những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế của 
từng địa phương và đề xuất giải pháp thực hiện để giải quyết những tồn tại hạn 
chế đó. (Mỗi địa phương 1 văn bản riêng).

2. Đài truyền thanh huyện liên tục phát sóng dự thảo báo cáo trên hệ 
thống truyền thanh của huyện, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy 
đủ các buổi phát sóng để nhân dân nắm được và đóng góp ý kiến vào dự thảo 
báo cáo.

3. Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng dự thảo báo cáo trên cổng 
thông tin điện tử của huyện.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng điều phối NTM huyện (Phòng 
Nông nghiệp & PTNT huyện) trước ngày 22/01/2023 để tổng hợp, hoàn thiện 
báo cáo (bản mềm gửi qua địa chỉ email: pnngialoc@gmail.com). 

Lưu ý các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có ý kiến đóng góp bằng văn 
bản, cần chú ý nội dung và thể thức văn bản vì báo cáo đóng góp ý kiến của các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sẽ được lưu hồ sơ và đóng quyển làm tài 
liệu đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao.

Nhận được công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên; 

- Lưu VT.

K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên

mailto:pnngialoc@gmail.com
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