
UBND HUYỆN TRƯC NINH 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /NNPTNT-NTM 
V/v thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí 

xóm, TDP NTM kiểu mẫu năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

 

 Kính gửi: 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

   - Các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện. 

 
Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm 

đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện 

Trực Ninh thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xóm, TDP NTM 

kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn huyện Trực Ninh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT triển 

khai các nội dung phục vụ công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xóm, 

TDP NTM kiểu mẫu năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham gia hội nghị thẩm định 

a. Đoàn thẩm định của huyện 

Theo Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện 

Trực Ninh. 

b. Thành phần của địa phương 

- Lãnh đạo xã, thị trấn. 

- Tổ kiểm tra của xã, thị trấn. 

- Ban phát triển xóm, TDP. 

2. Địa điểm tổ chức hội nghị thẩm định 

Tại Nhà văn hóa xóm, TDP đề nghị công nhận NTM kiểu mẫu. 

3. Cách thức, thời gian tổ chức thẩm định 

a. Thẩm định hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị công nhận xóm, TDP NTM kiểu mẫu: Các xã, thị trấn hoàn 

thiện theo hướng dẫn, gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/11/2021. 

- Hồ sơ kiểm tra, chứng minh mức đạt tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu: Các 

xã, thị trấn hoàn thiện theo hướng dẫn, gửi về các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí 

để thẩm định (Danh sách các cơ quan, đơn vị phụ trách nội dung tiêu chí theo phụ 

lục đính kèm); thời gian trước ngày 29/11/2021. 
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b. Kiểm tra, thẩm định thực địa 

Thời gian dự kiến từ ngày 06/12/2021 (sẽ có thông báo chi tiết sau khi thẩm 

định xong hồ sơ). 

Các xã, thị trấn chuẩn bị tốt thực địa, trong đó đặc biệt quan tâm nội dung 

cảnh quan môi trường xóm, TDP, cảnh quan môi trường hộ gia đình, nhà văn hóa 

xóm, TDP…; đồng thời phân công công chức phụ trách tiêu chí chuẩn bị phương 

tiện dẫn thành viên Đoàn thẩm định của huyện đi kiểm tra thực tế. 

4. Biên bản thẩm định 

Thành viên Đoàn thẩm định của huyện lập biên bản thẩm định (có mẫu biên 

bản kèm theo), gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan 

của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện đề nghị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định./. 
 

ưNơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
Phạm Quang Minh 
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