
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG

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

   Số:     /UBND-NNPTNT Bình Giang, ngày      tháng 01 năm 2023

V/v đề nghị tham gia vào báo cáo 
thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu cho các xã đăng ký về đích 

năm 2022

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

Thực hiện Hướng dẫn số 1911/HD-SNN-VPĐP ngày 25 tháng 11 năm 
2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hải Dương 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, tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế 
kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thúc Kháng, kết quả 
thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Hồng. Giao cho Văn 
phòng điều phối nông thôn mới huyện xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thẩm 
tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
cho từng xã đăng ký về đích năm 2022. 

UBND huyện gửi Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã (cụ thể có 
Dự thảo báo cáo đính kèm) đến các cơ quan: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 
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 09/01/2023 đến ngày 
24/01/2023) để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo, hoàn thiện báo cáo trước khi 
trình cấp trên thẩm định. 

Để đảm bảo công khai minh bạch, trình tự hồ sơ đúng theo Hướng dẫn 
của Văn Phòng nông thôn mới tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 

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 kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 
chuẩn, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra cho từng xã trước 
khi huyện trình cấp trên thẩm định. 

2. Đài Phát thanh huyện liên tục phát sóng Dự thảo kết quả thẩm tra hồ sơ 
và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã đăng 
ký về đích năm 2022 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 các báo cáo. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng Dự thảo kết quả thẩm tra hồ sơ 
và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã trên 
cổng thông tin điện tử của huyện.

 Mọi ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng nông thôn mới huyện (Phòng 
Nông nghiệp & PTNT) trước ngày 24/01/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Hồ Sơ 
báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng nông thôn mới tỉnh. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HU, TT HĐND huyện;        
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT,VPNTM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hữu Tuấn
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