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V/v chỉ đạo, hướng dẫn xây
dựng nông thôn mới đối với các
xã được hình thành sau khi sáp
nhập.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
Thực hiện Văn bản số 3372/BNN-VPĐP ngày 21 tháng 5 năm 2020 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn
mới đối với xã, huyện mới, được hình thánh sau khi sáp nhập từ một số xã,
huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy
ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các xã mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các
xã đã được công nhận nông thôn mới: Tiến hành rà soát các tiêu chí đạt chuẩn,
trình Ủy ban nhân dân tỉnh thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới (năm thừa
nhận đạt chuẩn nông thôn mới là năm của một trong các xã cũ hợp thành xã
mới đã được công nhận đạt chuẩn gần nhất); đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế
hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
ở những nơi có điều kiện.
2. Đối với các xã mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa
xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với xã chưa đạt chuẩn nông
thôn mới: Thực hiện rà soát, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông
thôn mới, phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí theo đúng yêu
cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 (tại
Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ) và
các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan. Khi xã được
hình thành đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020, thì thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30
tháng 12 năm 2020 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. Việc triển khai thực hiện thẩm tra, thẩm định xã mới đạt
chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định hiện
hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

3. Việc thống kê, đánh giá số xã trên địa bàn thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của các huyện, thành, thị
đến hết năm 2020: Tính theo số lượng xã cũ trước khi thực hiện sáp nhập.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý
kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHDDND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT;
- Các Huyện, Thành, Thị ủy;
- CVP, PCVPTH;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, KT6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 08-06-2020 15:03:28 +07:00

Nguyễn Thanh Hải

