
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VPNTM 
“V/v thẩm định kết quả thực hiện các 

tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tại các xã 

Mỹ Thành, Mỹ Thịnh 

 

Mỹ Lộc ngày      tháng      năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã: Mỹ Thành, Mỹ Thịnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện Mỹ 

Lộc về việc Thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu 

mẫu năm 2021 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc; 

Căn cứ tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND xã Mỹ Thành; tờ 

trình số 130/TTr-UBND ngày 26/5/2022 của UBND xã Mỹ Thịnh về việc đề nghị 

thẩm định, xét công nhận cac thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định định kết quả thực hiện các tiêu chí 

khu dân cư kiểu mẫu năm 2021 tại các thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành và thôn Khả Lực, 

xã Mỹ Thịnh. Cụ thể như sau: 

1. Tổ chức thẩm định 

Danh sách cán bộ của các cơ quan, đơn vị đi thẩm định: theo quyết định số 

2435/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc Thành lập Đoàn 

thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn 

huyện Mỹ Lộc. 

2. Thời gian thẩm định:  

- 14h ngày 16/5/2022 tại UBND xã Mỹ Thành 

- 8h ngày 17/5/2022 tại UBND xã Mỹ Thịnh 

 Để việc thẩm định được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng và phù 

hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID – 19, UBND huyện yêu cầu: 

 - Các cơ quan, đơn vị: 

 + Cử cán bộ của cơ quan đơn vị mình đi thẩm định theo đúng thành phần tại 

quyết định của UBND huyện. 

 + Lập các biên bản: Biên bản thẩm định giữa cán bộ thẩm định của cơ quan, 

đơn vị với thôn/xóm được thẩm định và cán bộ xã (Mẫu 1). 

  - UBND các xã: Mỹ Thành và Mỹ Thịnh: 

+ Cử cán bộ chuyên môn tham gia phối hợp với cán bộ thẩm định của huyện, 

bố trí địa điểm làm việc của Đoàn thẩm định. 



+ Chỉ đạo thôn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ làm việc và dẫn Đoàn 

thẩm định đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trên 

địa bàn thôn. 

UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh phối hợp triển khai thực hiện. 

Đề nghị các đại biểu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 

theo chỉ đạo của UBND huyện và khuyến cáo của cơ quan y tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Thành viên ĐTĐ theo QĐ số 2435/QĐ-

UBND; 

- UBND xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh; 

- Thôn Khả Lực, Thôn Cư Nhân (xã gửi); 

- Lưu: VT, VPĐPNTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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