
               ỦY BAN NHÂN DÂN 

             HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:          /UBND-NN&PTNT 

V/v thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây 

dựng NTM và hoàn thiện hồ sơ chứng 

minh kết quả huyện đạt chuẩn NTM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

     - Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; 

     - Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.  

      

Thực hiện Thông báo kết luận số 63/TB-UBND ngày 29/3/2021 của Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tại Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và 
PTNT cùng các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện 
nông thôn mới đối với các huyện còn lại; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Khước yêu cầu UBND huyện Tam Dương khẩn trương thực hiện hoàn thành các 
tiêu chí và hồ sơ để đề nghị thẩm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn NTM, xong 
trước ngày 30/5/2021.  

Nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí và hoàn thành báo cáo đánh giá 
các tiêu chí chứng minh kết quả huyện nông thôn mới để đề nghị UBND tỉnh, 
Trung ương thẩm định xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM, UBND huyện đã 
ban hành trên 10 văn bản yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 
thực hiện. Kết quả đến thời điểm hiện tại đã có: Công an huyện, Ban chỉ huy 
Quân sự huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong báo cáo kết 
quả thực hiện và có đầy đủ hồ sơ chứng minh kết quả các tiêu chí do mình phụ 
trách; Các phòng : Phòng Văn hoá - TT, Tài nguyên và MT, Giáo dục và ĐT, 
Trung tâm Y tế huyện và Điện lực Tam Dương mới có có báo cáo, chưa có hồ 
sơ chứng minh kết quả thực hiện theo quy định; riêng phòng Kinh tế và HT chưa 
xây dựng báo cáo và chưa hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí do phòng phụ trách. Báo 
cáo của các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn và UBND các xã mới báo 
cáo kết quả thực hiện đến hết ngày 31/12/2019.  

Để hoàn thiện báo cáo và hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện 9/9 tiêu chí 
huyện nông thôn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

 1. Chủ tịch UBND các xã:  

- Thực hiện ngay việc bổ sung số liệu, tài liệu, củng cố và lưu trữ hồ sơ 
chứng minh kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí xã NTM tính đến hết năm 2020, 
theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM giai đoạn 2011-2020 (Báo cáo được đóng thành quyển có bóng kính) 
gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30/4/2021. 
Quá thời hạn trên nếu UBND xã nào không có báo cáo thì Chủ tịch UBND xã 
đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và UBND huyện. 



- Riêng 08 xã (trung du, miền núi) thực hiện đồng thời việc duy trì nâng 
cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn vùng Đồng bằng sông Hồng và 
xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo quy 
định. 

2. Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện: 

- Thực hiện đồng thời việc hoàn thành các chỉ tiêu của từng tiêu chí theo 
yêu cầu tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BNN&PTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT và thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá, bổ sung số liệu, tổng 
hợp và khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí 
do mình phụ trách (kết quả thực hiện các tiêu chí được tính đến ngày 
31/12/2020); báo cáo của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn được 
đóng thành quyển riêng cho từng tiêu chí (có bóng kính), gửi về UBND huyện 
(qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 30/4/2021. 

 * Lưu ý: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện chủ 
động phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh để được hướng dẫn 
thực hiện việc rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí; tổng 
hợp, xây dựng báo cáo và hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện các 
tiêu chí do mình phụ trách trước khi gửi UBND huyện.  

3. Văn phòng xây dựng NTM huyện: 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, 
đơn vị chuyên môn và UBND các xã thực hiện các nội dung trên.  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo và hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả 
thực hiện để tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn thẩm tra và đề nghị 
UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận xong trong tháng 5 năm 2021. 

- Kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản xin ý kiến chỉ 
đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan của tỉnh để chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND các xã  nghiêm túc thực 
hiện tốt các nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Bí thư HU-Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; 

- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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