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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-NLN 
V/v tham gia Báo cáo kết quả thẩm tra 

hồ sơ huyện Bảo Thắng đề nghị xét, 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 

lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 

đối với việc đề nghị huyện Bảo Thắng 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai; 

- Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh Lào Cai; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn, Mường 

Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát; thị xã Sa 

Pa và thành phố Lào Cai.  

 

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

phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.  Sau khi xem xét Tờ trình số 511/TTr-

UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Bảo Thắng về việc thẩm tra, đề nghị 

xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Báo cáo thẩm tra, 

đánh giá các tiêu chí nông thôn mới của các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí 

và dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới cho huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai năm 2020 của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh tổng hợp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai: Chủ trì 

phối hợp với, UB MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện Bảo Thắng hoàn thành 

việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về việc công nhận huyện Bảo Thắng đạt 

chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định của Trung ương. Báo cáo đánh giá sự 

hài lòng của người dân cần chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hài lòng 

chưa cao (tổng hợp theo từng nội dung được hỏi và đối với từng xã, thị trấn cụ 

thể trong cùng 01 bảng biểu), kiến nghị UBND tỉnh và UBND huyện để khắc 

phục những nội dung của người dân còn chưa hài lòng.  

2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Liên đoàn Lao 
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động tỉnh) và UB MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham gia báo cáo kết quả thẩm tra hồ 

sơ cho huyện Bảo Thắng đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn 

bản tham gia ý kiến cần làm rõ một số nội dung sau: (1) Cần đánh giá, làm rõ 

vai trò và kết quả tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới của các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện và các xã thuộc huyện Bảo 

Thắng; (2) Chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới (nếu có); (3) 

Khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đề nghị xét, công nhận 

huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hoàn thành gửi UBND 

tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 05/02/2021. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (như kính gửi): tham gia 

báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ cho huyện Bảo Thắng đề nghị, xét công nhận đạt 

chuẩn NTM. Văn bản tham gia ý kiến cần làm rõ một số nội dung sau: (1) Cần 

đánh giá rõ về những nỗ lực, kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới của 

thành phố Lào Cai trong hơn 10 năm qua; (2) Chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc 

phục trong thời gian tới (nếu có); (3) Khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay 

không đồng ý đề nghị xét, công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2020. Hoàn thành gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh) trước ngày 05/02/2021. 

4. Đề nghị Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh: chủ trì phối hợp với UBND 

huyện Bảo Thắng, phát phóng sự về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 10 

năm qua của huyện và đăng thông tin “UBND tỉnh Lào Cai lấy ý kiến Nhân dân về 

việc đề nghị xét, công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” 

trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh (phát sóng ít nhất 03 lần). Văn bản của Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh cần xác nhận việc công bố (thời lượng, thời điểm) lấy 

ý kiến nhân dân đối với kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Bảo Thắng và 

tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân. Hoàn thành gửi UBND tỉnh (qua Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 09/02/2021. 

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng thông tin 

điện tử tỉnh đăng thông tin “UBND tỉnh Lào Cai lấy ý kiến Nhân dân về việc đề 

nghị xét, công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” để 

lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải lấy ý 

kiến người dân ít nhất 05 ngày). Hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 09/02/2021. 

6. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố hoàn thiện các nội dung trên đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương. 

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của người dân 

trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Thắng. 

- Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định xét, công 

nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trình 

Bộ Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định. 
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(Kèm theo Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới cho huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai năm 2020) 

Căn cứ các nội dung văn bản, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2,3; 

- Các TV. BCĐ NTM tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- CVP, PCVP3; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 


		2021-02-02T22:01:50+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-03T11:10:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-03T11:11:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-03T11:11:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-03T11:11:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




