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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 300/TTr-SNNPTNT An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét, công nhận và công bố 

xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn  

tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPĐP, ngày 08/02/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch 

xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 

- 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020; 

Để có cơ sở cho địa phương hoàn thiện trình tự, thủ tục, đề nghị xét công 

nhận và công bố “Xã nông thôn mới nâng cao” sau khi đã đạt theo các tiêu chí 

theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định về 

việc ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét, công nhận, công bố xã nông thôn mới 

nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 trên cơ sở tổng hợp 

các ý kiến của các Sở, ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan (đính kèm 

dự thảo Quyết định). 



 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết 

định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ô. Trần Anh Thư - PCT.UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- BLĐ Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, VPĐPNTM tỉnh, NTND. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sĩ Lâm 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-10-14T09:58:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




