
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ CHƠN THÀNH 

 

Số:         /UBND-KT 

V/v tổ chức lấy ý kiến tham gia góp 

ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả 

thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

của xã Minh Thắng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Chơn Thành, ngày       tháng      năm 2022 

 Kính gửi:    

- Ủy ban MTTQVN thị xã;  

- Liên đoàn Lao động thị xã; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; 

- Hội Nông dân thị xã; 

- Hội Người cao tuổi thị xã; 

- Hội Cựu chiến binh thị xã; 

- Thị đoàn Chơn Thành; 

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã; 

- Các phòng chuyên môn thị xã; 

- Trung tâm Y tế;  

- Chi cục Thống kê thị xã; 

- Điện lực Chơn Thành; 

- Viễn Thông Chơn Thành; 

- Bảo hiểm xã hội Chơn Thành; 

- UBND các xã: Quang Minh, Nha Bích, Minh Lập. 

  

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

Chính phủ về 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; 

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022. 

Căn cứ Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021 – 2025. 

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo của của UBND xã Minh Thắng; căn cứ kết quả 

thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Minh Thắng 

của Đoàn thẩm tra 3149/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, UBND thị xã Chơn Thành 

đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu 

chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Minh Thắng.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2022-QD-TTg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2022-QD-TTg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2022-QD-TTg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2022-QD-TTg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx


Để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp tỉnh xem xét, thẩm định công nhận xã Minh 

Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã có ý 

kiến như sau: 

1. Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm 

tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã 

Minh Thắng: 

- Đề nghị UBMTTQVN thị xã, các đoàn thể, Liên đoàn Lao động thị xã, 

các phòng ban, cơ quan và UBND các xã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Báo 

cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao của xã Minh Thắng. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã đăng tải dự thảo Báo cáo kết 

quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 

xã Minh Thắng trên Cổng thông tin điện tử thị xã Chơn Thành để các tổ chức, cá 

nhân, nhân dân xem xét, đóng góp ý kiến. 

- Giao Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã thông tin rộng rãi trên hệ 

thống truyền thanh việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra 

hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Minh Thắng 

để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết, tham gia ý kiến.  

2. Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về phòng Kinh tế (Thường 

trực Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới thị xã) chậm nhất ngày 

20/12/2022. Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổng hợp thêm ý kiến góp 

ý thu thập qua Cổng thông tin điện tử thị xã, Đài Truyền thanh – Truyền hình tổng 

hợp thêm ý kiến góp ý thu thập qua việc thông tin trên hệ thống truyền thanh. 

3. Giao phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu UBND thị xã hoàn thiện hồ sơ 

trình UBND tỉnh xem xét (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

tỉnh) chậm nhất ngày 21/12/2022./. 

Gửi kèm: Dự thảo Báo cáo thẩm tra của UBND thị xã; Báo cáo của UBND 

xã Minh Thắng về xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- TT. Thị ủy, TT.HĐND thị xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBND xã Minh Thắng; 

- LĐVP, các CV 

- Lưu:VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Duy Đạt  
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