
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3084/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2019 

                                                          

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, 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 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 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 số 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 348/TTr-SNNPTNT ngày 06 tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, 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). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

  

Nơi nhận:                                                                    
- Ban Chỉ đạo TW các CTMTQG; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ NN&PTNT, VPĐPNTM TW; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, KGVX, KTTH, TH, NC; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, trình tự, 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 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến 

điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới 

trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới của tỉnh. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

- Việc xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” trên địa 

bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là 

“Ấp đạt chuẩn nông thôn mới”) phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng 

năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình 

tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan; 

- Các ấp sau khi được công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” tiếp tục 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

3. Thẩm quyền xét, công nhận và công bố 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xét, công nhận và công bố ấp đạt 

chuẩn “Ấp nông thôn mới”. 

4. Điều kiện công nhận 

- Ấp nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” của tỉnh 

và các ấp được Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; 

- Đạt 100% tiêu chí ấp nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 

1273/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh; 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; 

- Ấp có mô hình sản xuất tiêu biểu về phát triển kinh tế, giải quyết lao động 

và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn nông thôn. 

5. Phương pháp xác định 

- Mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí trên địa bàn ấp quy định tại Quyết định số 

1237/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí 
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“Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai 

đoạn 2018 - 2020; 

- Các văn bản hướng dẫn có liên quan của các Sở, ngành cấp tỉnh và các 

đơn vị có liên quan. 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ 

ẤP ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

1. Đăng ký ấp đạt chuẩn nông thôn mới 

- Ấp phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên theo Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới ban 

hành theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân xã có văn bản đăng ký công nhận ấp đạt chuẩn nông 

thôn mới trước 15 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá, gửi Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các ấp có đủ điều 

kiện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định sau khi có văn bản trả lời 

của UBND huyện. 

2. Trình tự, thủ tục công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới 

- UBND xã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp 

nông thôn mới theo quy định;  

- UBND xã tổ chức thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện đề 

nghị xét công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

cấp huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan tổ thẩm 

định, hoàn tất các thủ tục trình UBND cấp huyện. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ 

sơ; UBND cấp huyện có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh) để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các 

sở, ngành liên quan có ý kiến; 

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận “Ấp đạt chuẩn nông 

thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững” trên cơ sở thống nhất của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan. 

3. Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp nông 

thôn mới và hoàn thiện hồ sơ 

- UBND cấp xã và Ban nhân dân ấp tổ chức tự đánh giá mức độ đạt từng 

tiêu chí theo Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới theo quy định; 

- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng ấp nông thôn mới sẽ được thông báo, 

công bố công khai tại Văn phòng nhân dân ấp (Nhà văn hóa ấp) và hệ thống truyền 

thanh của xã để lấy ý kiến của người dân trên địa bàn; đồng thời, tổ chức cuộc 

họp để lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội của xã; 
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- Hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới cấp huyện, bao gồm: 

+ Báo cáo của UBND cấp xã về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn ấp sau khi đã 

tổ chức lấy ý kiến. 

+ Các biên bản tổ chức lấy kiến về kết quả thực hiện xây dựng ấp nông thôn 

mới và các văn bản chứng minh đánh giá đạt tiêu chí ấp nông thôn mới theo quy 

định. 

4. Tổ chức thẩm định, công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới 

- UBND cấp huyện thành lập Đoàn thẩm định (gồm Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện làm Trưởng 

đoàn cùng thành viên là lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện, các phòng ban 

chuyên môn cấp huyện được giao phụ trách tiêu chí ấp nông thôn mới) để thẩm 

định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của ấp theo hướng dẫn của tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới cấp huyện hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng dựng nông thôn 

mới gắn với giảm nghèo bền vững của ấp trên cơ sở thẩm định của các phòng, ban 

có liên quan và tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 

trình UBND huyện xem xét; 

- UBND cấp huyện có văn bản đề nghị (hoặc Báo cáo) gửi về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) để chủ trì, phối hợp các sở, ngành 

liên quan có ý kiến trước khi ban hành Quyết định công nhận ấp đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

5. Tổ chức công bố 

Chủ tịch UBND cấp huyện công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới và công 

khai trên, báo, đài phát thanh của huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí ấp nông thôn mới, tổ chức Đoàn đánh giá (sau khi nhận được văn bản đề 

nghị của UBND cấp huyện) và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh kết quả thực hiện tiêu chí ấp nông thôn mới và những 

vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện và các xã hướng dẫn thực 

hiện ấp nông thôn mới và trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn 

“Ấp nông thôn mới” theo quy định. 

2. Các Sở, ngành phụ trách tiêu chí ấp nông thôn mới 

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu ấp nông thôn mới do đơn vị 

phụ trách theo quy định; 



6 

 

- Cử thành viên tham gia Đoàn công tác thực hiện đánh giá tiêu chí ấp nông 

thôn mới khi có yêu cầu. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức triển 

khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban phụ trách các ấp và chịu 

trách nhiệm về kết quả thực hiện của các ấp; 

- Tổng hợp danh sách các ấp phấn đấu đạt chuẩn theo lộ trình, xây dựng cơ 

chế, chính sách hỗ trợ cho các ấp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ 

đạo, UBND tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh); 

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận, công bố ấp đạt chuẩn 

nông thôn mới và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định đó. 

4. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới cấp huyện 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện danh sách ấp đăng ký phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới và các cơ chế, chính sách liên quan theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và các tổ chức đoàn thể 

tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện xây dựng ấp nông thôn mới; 

hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định xét, công nhận ấp đạt chuẩn nông 

thôn mới trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét. 

5. UBND cấp xã 

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ ấp xây dựng nông thôn mới; tổ chức hướng 

dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện và thẩm tra mức độ đạt tiêu chí nông 

thôn mới của các ấp trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới; báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp huyện, các cơ qua liên quan; tổ 

chức tự đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí ấp nông thôn mới. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa 

phương có kiến nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                            Trần Anh Thư 
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