ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

Số: 1594/UBND-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 01 tháng 8 năm 2022

V/v tập trung rà soát, đánh giá kết
quả xây dựng nông thôn mới; xây
dựng kế hoạch chi tiết thực hiện
theo từng tiêu chí của bộ tiêu chí
giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Tổ công tác theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND
ngày 30/6/2022 của UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Thông báo số 688-TB/HU ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ
huyện ủy về Thông báo Kết luận của Thường trực huyện ủy tại cuộc họp ngày
27/7/2022. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Tổ công tác
theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện; UBND
các xã triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các xã Chiềng Khay; Cà Nàng; Mường Sại; Nặm Ét
- Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo Bộ
tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo
Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh. Kết quả rà soát
phải xác định rõ tổng khối lượng phải thực hiện để đạt chuẩn; khối lượng đã
thực hiện được đến thời điểm rà soát; khối lượng còn lại cần phải thực hiện để
hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí; nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện. Xác định
rõ trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, tiến độ triển khai và thời gian hoàn
thành cụ thể của từng chỉ tiêu, tiêu chí. Thời gian hoàn thành trước ngày
15/8/2022.
2. UBND các xã Mường Giàng; Chiềng Bằng; Chiềng Khoang
- Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu
chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo Quyết
định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh. Xác định rõ khối lượng
còn lại phải thực hiện để hoàn thành và đạt chuẩn 19 tiêu chí; 57 chỉ tiêu theo bộ
tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng kế hoạch chi tiết để
triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 19 tiêu chí; 57 chỉ tiêu. Thời gian hoàn
thành trước ngày 15/8/2022.
- Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo Bộ
tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành
theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh. Xác định
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rõ tổng khối lượng phải thực hiện để đạt chuẩn; khối lượng đã thực hiện được
đến thời điểm rà soát; khối lượng còn lại cần phải thực hiện để hoàn thành chỉ
tiêu, tiêu chí; nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện. Xác định rõ trách nhiệm
tổ chức triển khai thực hiện, tiến độ triển khai và thời gian hoàn thành cụ thể của
từng chỉ tiêu, tiêu chí. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022.
3. Đối với các xã Chiềng Ơn; Pá Ma Pha Khinh; Mường Giôn;
Mường Chiên: Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo
Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh. Xác định rõ khối
lượng còn lại phải thực hiện để hoàn thành và đạt chuẩn 19 tiêu chí; 57 chỉ tiêu theo
bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng kế hoạch chi tiết để
triển khai thực hiện theo từng tiêu chí đảm bảo hoàn thành 19 tiêu chí; 57 chỉ tiêu;
duy trì xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thời
gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022.
4. Tổ công tác 1241 của UBND huyện: Tập trung phối hợp với UBND
các xã rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu
rà soát của các xã để xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí của từng xã.
Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022.
5. Các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục thực hiện Thông báo số 125/TB-UBND
ngày 10/6/2022 của UBND huyện Kết luận của đồng chí Cầm Văn Huy, Phó
Chủ tịch UBDN huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tổ công tác theo
Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện; UBND các
xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, NN (Hà), 15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy

