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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Văn, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn đánh giá các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VĂN 
 

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

 Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND, ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân xã về việc thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022; 

 Theo đề nghị của Công chức Địa chính – XD – NN & MT, phụ trách nông 

thôn mới xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm các Ông, Bà có tên sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trưởng đoàn; 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  Phó đoàn; 

3. Công chức Địa chính - NN - XD & MT (Phụ trách NTM) Thành viên; 

4. Công chức Địa chính - NN - XD & MT (Phụ trách Địa chính) Thành viên; 

5. Công chức Văn hóa  -  Xã hội Thành viên; 

6. Công chức Văn hóa  - Thông tin Thành viên; 

7. Công chức Văn phòng - Thống kê (Phụ trách VP HĐND & 

UBND) 

Thành viên; 

8. Công chức Văn phòng - Thống kê (Phụ trách VP – TK)  Thành viên; 

9. Trưởng Công an xã Thành viên; 

10. Công chức Tư pháp  -  Hộ tịch  Thành viên; 

11. Trưởng trạm Y tế xã Thành viên; 
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12. Tri thức trẻ tình nguyện Thành viên; 

13. Trưởng các thôn (13/13 thôn) Thành viên. 

    * Mời tham gia Đoàn  

    1- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thành viên; 

    2- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành viên; 

    3- Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành viên; 

    4- Bí thư Đoàn thanh niên xã Thành viên; 

    5- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành viên; 

6- Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành viên; 

7- Hiệu trưởng Trường TH Thành viên; 

8- Hiệu trưởng Trường THCS Thành viên. 

 Điều 2. Đoàn đánh giá các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có trách nhiệm thẩm định, đánh giá các tiêu 

chí, đồng thời có trách nhiệm báo cáo các tiêu chí, chỉ tiêu trước các đoàn thẩm 

định và hoàn thiện các hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

 Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 

- Phòng NN&PTNT huyện;                                                                                        

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP, NL.                                                                                          

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Duy Nghĩa 
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