
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THOẠI SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                    

Số: 492 /UBND-TH 

V/v đóng góp ý kiến cho kết quả thẩm 

tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của 

xã Vĩnh Khánh năm 2021 

Thoại Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2021 
 

Kính gửi: 

            - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

        - Liên đoàn Lao động huyện; 

            - Hội Nông dân huyện; 

            - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

            - Hội Cựu chiến binh huyện; 

        - Đoàn TNCSHCM huyện; 

        - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

        - Đài Truyền thanh; 

        - UBND các xã.   

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 08/5/2018 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; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc 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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 172/HD-VPĐPNTM ngày 09/12/2019 của Văn phòng 

điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang về 

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; 

Xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã Vĩnh Khánh về 

việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Vĩnh Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021. 

Để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Vĩnh 

Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Thoại 

Sơn đề nghị: 



1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, 

Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, 

Đoàn TNCSHCM huyện và UBND các xã (trừ xã Vĩnh Khánh):  

Đóng góp ý kiến cho báo cáo kết quả thẩm tra mức độ đạt được tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao của xã Vĩnh Khánh năm 2021 (Đính kèm Dự thảo báo cáo thẩm 

tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại Sơn năm 2021). 

Các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản (có đóng dấu đỏ) gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện Thoại Sơn (thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn) chậm nhất buổi chiều ngày 

28/05/2021. 

Lưu ý: ngoài góp ý về nội dung báo cáo, nếu các đơn vị thống nhất xã Vĩnh 

Khánh đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 

thì trong văn bản góp ý đề nghị các đơn vị ghi rõ thêm nội dung “Thống nhất xã Vĩnh 

Khánh đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 

2021”. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: công bố “Dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề 

nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Vĩnh Khánh, huyện 

Thoại Sơn năm 2021” trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến đóng góp 

của người dân theo quy định. 

3. Đài Truyền thanh huyện:  

Phát thanh công bố “Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công 

nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn năm 

2021” trên đài phát thanh huyện cho nhân dân được biết. Thời gian phát thanh nội 

dung báo cáo ít nhất là 3 lần (từ ngày 26/5/2021 đến ngày 28/5/2021).  

Lưu ý: Đài Truyền thanh huyện cung cấp Kế hoạch phát thanh và Lịch phát 

thanh công bố “Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn năm 2021” 

về Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn (thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp) để lưu hồ sơ minh chứng theo quy định. 

Nhận được văn bản, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện đúng 

tinh thần công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- PNNPTNT;  

- LĐVP; 

- CBTH: Mai;   

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH                                                 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Dương Ngọc Lắm  
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