UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:

84 /KH-SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thẩm định xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa
đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1980/QĐ-TTg, ngày
17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020; 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc quy định điều kiện,
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông
thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 – 2020;
Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐP, ngày 19/01/2021 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây
dựng nông thôn mới trong năm 2021;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: 530/QĐ-UBND ngày
21/3/2018 ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai
đoạn 2018 – 2020; 04/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 về việc ban hành
Quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai
đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 534/UBND-KT ngày
05/02/2021 về việc thực hiện các quy định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM,
NTM nâng cao, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu NTM và thôn đạt
chuẩn NTM các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển năm 2020 (xét
trong năm 2021).
Xét hồ sơ của UBND huyện Tây Hòa đề nghị xét công nhận xã Hòa Mỹ
Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (tại Tờ trình số 273/TTrUBND ngày 28/10/2021). Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thẩm
định, như sau:
1. Thành phần
a) Cấp tỉnh: Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao theo các Quyết định số: 189/QĐ-UBND, ngày
04/02/2021 và 1328/QĐ-UBND ngày 25/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (gửi
kèm theo).
b) Cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện; Văn phòng
Điều phối nông thôn mới huyện và đại diện một số phòng, ban chuyên môn
huyện (do huyện lựa chọn mời).
c) Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và một số cán bộ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới (do xã mời).
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2. Thời gian, địa điểm làm việc
- Ngày 10/11/2021 (thứ tư): Thẩm định tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây
Hòa.
- Buổi sáng bắt đầu làm việc vào lúc 8h00”; Buổi chiều bắt đầu làm việc
vào lúc 14h00”.
(Chi tiết theo Phụ lục I, II kèm theo).
3. Nội dung: Kiểm tra, thẩm định và xác nhận mức độ đạt từng chỉ tiêu,
tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
(Gửi kèm hồ sơ của UBND huyện Tây Hòa)
4. Tổ chức thực hiện
Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau:
a) Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các thành
viên trong đoàn chuẩn bị các nội dung cho công tác thẩm định và bố trí xe đưa
đón Đoàn thẩm định, thanh toán công tác phí cho đoàn theo quy định.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn thẩm định tỉnh
thành 02 nhóm làm việc trong 01 ngày/xã; (Chi tiết theo Phụ lục I, II kèm
theo)
b) Đối với các sở, ngành tỉnh:
Thành viên Đoàn thẩm định tỉnh thuộc các Sở, ban ngành tỉnh tiến hành
đánh giá, thẩm định mức độ đạt 19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và 15 tiêu chí xã
đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 530/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018
của UBND tỉnh.
Hồ sơ của các địa phương đăng trên trang Web nông thôn mới tỉnh:
http://nongthonmoi.phuyen.gov.vn/
Các sở, ban ngành (Đoàn thẩm định tỉnh) gửi văn bản thẩm định, xác
nhận mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn
mới tỉnh trước ngày 19/11/2021 để tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội
đồng thẩm định tỉnh họp xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao.
Ghi chú: Thành viên Đoàn thẩm định tỉnh có mặt tại Văn phòng Điều
phối nông thôn mới tỉnh (Địa chỉ: Số 64 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hoà)
đúng giờ xe đi theo Phụ lục I, II và mang theo Giấy đi đường (có xác nhận của
đơn vị) gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để thanh toán công tác
phí theo quy định.
c) Đối với UBND huyện Tây Hòa chỉ đạo:
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện mời thành phần của huyện
tham dự cùng Đoàn thẩm định. (theo như thành phần, thời gian làm việc của
Đoàn cấp tỉnh)
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- Các phòng ban chuyên môn huyện rà soát, hướng dẫn xã Hòa Mỹ Tây
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- UBND xã Hòa Mỹ Tây chuẩn bị nội dung, địa điểm làm việc và địa
điểm khảo sát thực địa; hồ sơ lưu trữ các chỉ tiêu, tiêu chí đúng theo quy định
tại các Văn bản số 948/SNN-VPĐP, ngày 30/6/2017; số 1641/SNN-VPĐP
ngày 06/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Trong quá trình làm việc, thẩm định đề nghị các thành viên đoàn thẩm
định của tỉnh; thành phần của huyện và xã thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch Covid-19 theo quy định; Đồng thời giao UBND cấp xã bố trí thành phần
địa điểm làm việc, kiểm tra thực địa đảm bảo công tác phòng dịch Covid19
theo các quy định hiện hành.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện Tây Hòa phối
hợp thực hiện./.
(Kế hoạch này thay cho giấy mời)
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở NN và PTNT;
- Các Sở, ban ngành tỉnh (thành viên Hội
đồng thẩm định và Đoàn thẩm định tỉnh);
- Chi cục Thuỷ lợi; Trung tâm nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm
Khuyến nông; Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và thủy sản;
- UBND huyện Tây Hòa;
- VPĐP NTM huyện Tây Hòa;
- UBND xã Hòa Mỹ Tây, H. Tây Hòa;
- Thành viên Đoàn thẩm định tỉnh (thực
hiện)
- Lưu: VPĐP, H (10b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lý Nguyên
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PHỤ LỤC I
Danh sách Đoàn thẩm định tỉnh làm việc tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa
- Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 10/11/2021 (thứ tư); (xe đi lúc 07h00’).
- Địa điểm làm việc: Tại UBND xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.

STT

1
2
3

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

TIÊU CHÍ,
CHỈ TIÊU
NTM

TIÊU
CHÍ,
CHỈ
TIÊU
NTM
NÂNG
CAO

Sở Nông nghiệp và
Ông Nguyễn Lý
PTNT - Văn phòng
Nguyên (Trưởng Đoàn)
Điều phối NTM tỉnh
Ông Hồ Văn Nhân
Văn phòng Điều phối
(Phó Trưởng Đoàn)
NTM tỉnh
Văn phòng Điều phối
Ông Nguyễn Văn Hiên
NTM tỉnh
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Ông Nguyễn Viết Du

Sở Xây dựng

Tiêu chí số
1; 9

5

Ông Đinh Văn Công

Sở Giao thông vận tải

TC số 2

6

Ông Đặng Quốc Dự

TC số 1

8

Bà Lê Thị Lập

9

Ông Trần Hoàng Lâm

10

Bà Lê Thị Xuân
Phương

CC Thủy lợi - Sở NN
và PTNT
Sở Công Thương (cử
cán bộ tham gia)
Sở Giáo dục và Đào
tạo
Sở Văn hóa Thể thao
và DL
Sở Thông tin và
Truyền thông

11

Ông Đỗ Trọng Quyết

Cục Thống kê

TC 10

TC số 5

12

Ông Lê Ngọc Sơn

Sở Lao động TB và
XH

TC 11, 12
và Chỉ tiêu
18.6

TC số 7;
8

13

Bà Kiều Cẩm Linh

Sở Kế hoạch và Đầu tư TC 13

7

TC số 3
TC số 4; 7

TC số 2

TC số 5 và
14
TC số 6 và
16

TC số 3
và 10
TC số 4
và 12

TC số 8

TC số 9
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PHỤ LỤC II
Danh sách Đoàn thẩm định tỉnh làm việc tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa
- Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 10/11/2021 (thứ tư), (xe đi lúc 13h00’).
- Địa điểm làm việc: Tại UBND xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.
ST
T

HỌ VÀ TÊN

1

Ông Nguyễn Lý Nguyên
(Trưởng Đoàn)

2

Ông Hồ Văn Nhân (Phó
Trưởng Đoàn)

3

Ông Nguyễn Văn Hiên

4

Bà Ngô Thị Bích Diễm

5

Ông Nguyễn Duy Hướng

6

Bà Đào Thị Kim Chi

7

Ông Đặng Văn An

8

Ông Nguyễn Văn Hòa

ĐƠN VỊ
Sở Nông nghiệp và
PTNT -Văn phòng
Điều phối NTM tỉnh
Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh.
Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh
Trung tâm Khuyến
nông
Sở Y tế
Sở Tài nguyên và MT
TT Nước sạch và
VSMTNT - Sở NN và
PTNT
CCQLCLNLS - Sở
NN và PTNT
Sở Nội vụ (cử cán bộ
tham gia)
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TIÊU CHÍ,
TIÊU CHÍ,
CHỈ TIÊU
CHỈ TIÊU
NTM NÂNG
NTM
CAO

TC số 6
Chỉ tiêu 15
Chỉ tiêu
17.2; 17.3;
17.4; 17.5
Chỉ tiêu
17,1, 17.6
và 17.7
Chỉ tiêu
17.8
Chỉ tiêu
18.1; 18.2;
18.3; 18.4
Chỉ tiêu
18.5

TC số 11
Chỉ tiêu 13.2;
13.4; 13.5
Chỉ tiêu 13.1;
13.3.

TC 14

10

Bà Nguyễn Thị Hoàng
Oanh

Sở Tư pháp

11

Ông Trần Như Thuyết

Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh

CT 19.1

Chỉ tiêu 15.1

12

Bà Nguyễn Thị Bích
Nhạn

Công an tỉnh

CT 19.2

Chỉ tiêu 15.2

13

Bà Huỳnh Thị Kim
Thanh

UBMTTQVN Tỉnh

Đánh giá sự
hài lòng xã
NTM nâng
cao

