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Số:        /SNN-VPĐP 
V/v xây dựng kế hoạch thẩm định 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2022 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố 

 Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

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

công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông 

thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

 Thực hiện Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG 

tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố 

phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Tổ chức, chỉ đạo các xã trên địa bàn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả 

thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn 

mới kiểu mẫu (theo yêu cầu tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 

1156/QĐ/UBND ngày 27/5/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, số 1154/QĐ-UBND ngày 

27/5/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, số 1153/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 về 

việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2021-2025) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá nội dung 

các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

của các sở, ngành tỉnh. 

 2. Tổng hợp danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn 

gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông 

thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 10/11/2022. 

 3. Lập hồ sơ các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn (theo yêu 

cầu tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

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

công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn 



thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025) và gửi về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới 

tỉnh, địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 20/11/2022. 

 Trên đây là một số nội dung về xây dựng kế hoạch thẩm định các xã đề 

nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

năm 2022; đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo và phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Văn phòng điều phối NTM; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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