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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Số: 1835/BCĐ-VPĐP 
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2016-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

         
Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Căn cứ Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/2/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

Để việc xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, 

dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào quy 

trình trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các xã lập, hoàn thiện hồ sơ công nhận và công 

bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định và đảm bảo một số 

yêu cầu sau: 

1. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 100% tiêu chí 

nông thôn mới được duy trì đạt chuẩn (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 

14/04/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 269/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông 

thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020) tại thời điểm xét, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

2. Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và được Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện. 

3. Có 100% tiêu chí nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn xã đạt 

chuẩn theo quy định. 
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4. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 

nâng cao. 

5. Đoàn thẩm tra, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao 

Thành lập Đoàn thẩm tra và Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao thực hiện theo đúng Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Một số mẫu biểu đánh giá, thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao: 

6.1. Đối với cấp xã: 

- Mẫu số 01: Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Mẫu số 02: Tờ trình đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

- Mẫu số 03: Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

- Mẫu số 04: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

- Mẫu số 05: Biên bản họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao. 

6.2. Đối với cấp huyện: 

- Mẫu số 06: Tờ trình của UBND huyện, thành phố về việc thẩm định, xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Mẫu số 07: Báo cáo của UBND huyện, thành phố thẩm tra hồ sơ và kết 

quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho xã. 

- Mẫu số 08: Báo cáo của UBND huyện, thành phố tổng hợp ý kiến tham 

gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho xã. 

- Mẫu số 09: Biên bản của UBND huyện, thành phố xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

(Có các Mẫu biểu kèm theo) 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị “tại mục kính gửi” quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh;  

- Trưởng ban, PTB chỉ đạo tỉnh; 

- Chi cục PTNT;  

- Lưu: VPĐP. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Văn Việt 
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