
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-NN&PTNT 

V/v rà soát, hướng dẫn đánh giá tình 

hình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về  

nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, huyện nông thôn mới, huyện 

nông thôn mới nâng cao. 

Tây Hòa, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:  

                         - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách các  

                                        tiêu chí NTM; 
                        - Chủ tịch UBND các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 5860/UBND-KT ngày 11/11/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc rà soát, hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu 
chí quốc gia về  nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu; UBND huyện triển khai một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí: Theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 01/TB – BCĐ ngày 07/11/2022 của 
Ban chỉ đạo các CTMTQG huyện, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 
chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao (theo phụ lục của 

Quyết định số 320/QĐ – TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ); đồng 
thời, phối hợp hướng dẫn UBND các xã tổ chức rà soát kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu, tiêu chí xã nông  thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao (theo Quyết 
định số 318/QĐ – TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Chủ tịch UBND các xã: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tiến hành rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, 

xã nông thông mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ – TTg ngày 08/3/2022 
của Thủ tướng chính phủ (từng chỉ tiêu, tiêu chí phải có số liệu minh chứng cụ 

thể); xây dựng lộ trình thực hiện và phân công cho cán bộ, công chức, các hội 
đoàn thể của xã phụ trách thực hiên các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND 
các xã triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT) chậm nhất đến hết ngày 30/11/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;  
- Lưu: VT, P.NN&PTNT; 

                        KT. CHỦ TỊCH 
                        PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
                                Mai Ne  
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