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V/v góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ 
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 Kính gửi: 

           - VPĐP xây dựng NTM huyện; 

        - Các phòng, ban của huyện; 

           - UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

        - Các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

        - Trung tâm Văn hóa – TT và Truyền thanh; 

        - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc 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 nâng cao và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Đến nay, các xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn xã NTM 

kiểu mẫu (Ninh Thắng, Ninh Hải) và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Ninh 

An). UBND huyện đã giao VPĐP huyện xây dựng bản dự thảo báo cáo thẩm tra hồ 

sơ, kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Ninh An và 

nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Ninh Thắng, Ninh Hải năm 2022. Để hoàn thiện 

hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận theo đúng kế hoạch đã đề ra, 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn 

thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai ngay một số nội dung sau: 

 1. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, góp ý bằng văn bản vào bản dự 

thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao đối với xã Ninh An và nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Ninh Thắng, Ninh 

Hải năm 2022 (Có bản dự thảo đính kèm). Văn bản góp ý gửi về UBND huyện qua 

phòng Nông nghiệp – PTNT huyện trước ngày 24/11/2022.  

 2. Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ 

đạo, hướng dẫn, đôn đốc Uỷ ban MTTQVN xã Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh An tổ 

chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã. Tổng hợp kết quả sự hài 

lòng của người dân theo hướng dẫn số 45/HD-MTTQ-BTT ngày 27/9/2022 của 

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc Hướng dẫn lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 3. Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Văn hóa – TT và Truyền 

thanh huyện công bố bản dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các 



tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Ninh Thắng và nông thôn mới kiểu 

mẫu đối với xã Ninh Thắng, Ninh Hải năm 2022 trên hệ thống đài truyền thanh 

huyện ít nhất 03 lần và trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến tham 

gia của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. 

 4. VPĐP xây dựng NTM huyện tổng hợp ý kiến góp ý của các phòng, ban, 

đơn vị, Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, 

thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện; hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết 

quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Ninh An và xa nông 

thôn mới kiểu mẫu đối với xã Ninh Thắng, Ninh Hải năm 2022 trình Ban Chỉ đạo 

và UBND huyện. 

 Trên đây là một số nội dung, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, 

Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thưởng trực HĐND (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT, VPĐP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Minh 
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