UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:1721 /SNN-VPĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Về việc tiến hành rà soát thẩm tra
kết quả xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản
lý Chất lượng NLSTS và Trung tâm nước sạch và VSMTNT.

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 558/QĐ-TTg, ngày
05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã,
thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về Ban hành 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;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1297/UBND-KT
ngày 31/3/2021về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ và khắc phục những tồn tại hạn
chế hồ sơ đề nghị thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới năm 2020 và Văn bản số 3806/UBND-KT ngày 18/8/2021 về việc thẩm tra
xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới năm 2020;
Trên cơ sở văn bản góp ý hoàn thiện hồ sơ và khắc phục tồn tại để đề nghị
xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
năm 2020 của Văn phòng Điều phối Trung ương (tại Văn bản số 206/VPĐPNV&MT ngày 22/3/2021) và Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 06/8/2021 kết quả
thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (kèm theo Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét,
công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,
được Văn phòng Điều phối tỉnh tiếp nhận vào ngày 17/8/2021).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) đề nghị các sở, ngành phụ trách từng
tiêu chí xã nông thôn mới (theo Công văn số 2608/UBND-KT ngày 22/5/2017
của UBND tỉnh) rà soát, thẩm tra, đánh giá lại kết quả thực hiện 19 tiêu chí của 04
xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (tính đến 31/12/2020)
cần đảm bảo 04 nội dung như sau:
1. Kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được phân
công (tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện) và tổ chức
triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công phụ trách (chỉ tiêu, tiêu chí).

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công trên địa
bàn thành phố Tuy Hòa tính đến ngày 31/12/2020 (khối lượng thực hiện, tỷ lệ (%)
hoàn thành, mức độ đạt chuẩn và so sánh với năm 2011, bám sát yêu cầu của
Quyết định số 1980/QĐ-TTg). Riêng Công an tỉnh, báo cáo thêm nội dung hiện nay
có hay không có xã thuộc diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.
3. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nội dung trọng tâm, giải pháp
tương ứng để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tới.
4. Khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đề nghị cấp có thẩm
quyền xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới năm 2020.
Báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trước ngày 26/8/2021 để tổng hợp.
(Gửi kèm các phụ lục và các Hồ sơ liên quan của UBND thành phố Tuy
Hòa; được đăng tải trên trang Website: nongthonmoi.phuyen.gov.vn).
Đề nghị các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND tp Tuy Hòa (p/h);
- Văn phòng Điều phối NTM tp. Tuy Hòa;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC
Danh sách các sở, ngành trong thẩm tra kết quả xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
(Kèm theo Văn bản số

/SNN-VPĐP, ngày

STT Sở, ngành
01 Chi cục Thủy lợi
02
03
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Chi cục Quản lý Chất
lượng nông lâm sản và
Thủy sản
Trung tâm nước sạch và
VSMTNT
Sở Xây dựng
Sở Giao thông vận tải
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch
Sở Thông tin và Truyền
thông
Cục Thống kê
Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Y tế
Sở Tài nguyên và Môi
trường
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Công an tỉnh

/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Nhiệm vụ đánh giá tiêu chí xã NTM
Tiêu chí 3
chỉ tiêu17.8 (tiêu chí 17)
chỉ tiêu: 17.1,17.6, 17.7 (tiêu chí 17)
Tiêu chí: 1, 9
Tiêu chí 2
Tiêu chí: 4,7
Tiêu chí: 5, 14
Tiêu chí: 6, 16
Tiêu chí 8
Tiêu chí 10
Tiêu chí: 11, 12 và chỉ tiêu 18.6 (tiêu chí 18)
Tiêu chí 13
Tiêu chí 15
Chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 (Tiêu chí 17)
Chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 (Tiêu chí 18)
Chỉ tiêu 18.5 (tiêu chí 18)
Chỉ tiêu 19.1 (tiêu chí 19)
Chỉ tiêu 19.2 (tiêu chí 19)

3

