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TỜ TRÌNH 

V/v Ban hành Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố 

ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các 

xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn 

khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông 

thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 1166/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo 

bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 

2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tình An Giang giai 

đoạn 2018 - 2020. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG tỉnh về việc trển khai, thực hiện xây dựng “Ấp nông thôn mới” gắn 

với giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới 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, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh Dự thảo 

Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó 

khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (đính kèm dự thảo Quyết 

định). 



 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định ban Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp 

đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã 

biên giới 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. 
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