
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 2033 /SNN-PTNT 

V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận  

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

 Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hồng Thái, huyện Na 

Hang; xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa; xã Vĩnh Lợi, xã Cấp Tiến, huyện Sơn 

Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 

Để tổ chức thẩm định, xét công nhận các xã: Hồng Thái, huyện Na Hang; 

Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa; Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2019 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị (tại mục kính gửi) triển khai 

công tác thẩm định như sau: 

1. Triển khai công tác thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí, chỉ 

tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, phụ trách theo Hồ sơ đề nghị 

thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đối với xã Hồng 

Thái, huyện Na Hang; xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa; xã Vĩnh Lợi, xã Cấp 

Tiến, huyện Sơn Dương. 

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của 

các xã nêu trên đề nghị các đơn vị khai thác trên Trang thông tin điện tử: 

http://nongthonmoituyenquang.gov.vn/VĂN BẢN - TÀI LIỆU/VĂN BẢN/Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

3. Kết quả đánh giá, thẩm định của đơn vị gửi về Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh trước ngày 10/01/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị khẩn trương 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Điều phối NTM; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 

Kính gửi: - Các Chi cục: Thủy lợi; Phát triển nông thôn;          

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;  

- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn. 

 

http://nongthonmoituyenquang.gov.vn/
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