ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 492 /UBND-VHTT

Đak Pơ, ngày 06 tháng 4

năm 2020

V/v kiểm tra, hướng dẫn, thẩm
định các tiêu chí văn hóa nông
thôn mới và nông thôn mới nâng
cao năm 2020

Kính gửi: UBND các xã thuộc huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ
các tiêu chí văn hóa đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông
thôn mới nâng cao năm 2020. UBND huyện thông báo kế hoạch của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ các tiêu chí văn hóa
đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và
huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, cụ thể như sau:
1. Nội dung kiểm tra, thẩm định:
- Kiểm tra hồ sơ, văn bản và thẩm định hiện trạng thực tế cơ sở vật chất
tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng
cao năm 2020.
- Căn cứ các văn bản để kiểm tra, thẩm định: Quyết định số 250/QĐUBND, ngày 23/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ
tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh
Gia Lai; Quyết định số 301/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn
897/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, ngày 17/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa nông
thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; Công văn số 1149/SVHTTDLXDNSVHGĐ, ngày 06/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai về
việc bổ sung tiêu chí 18.8 trong công tác xét, công nhận xã văn hóa nông thôn
mới nâng cao.
2. Địa điểm làm việc:
- Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã và tại các thiết chế văn hoá có liên quan
theo quy định.
3. Thành phần làm việc:
- Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn có liên quan của Sở VHTTDL;
- Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Lãnh đạo UBND xã.
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4. Danh sách và thời gian dự kiến đi kiểm tra, thẩm định:
4.1. Danh sách 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020:
Tên xã đăng ký
Xã An Thành
Xã Yang Bắc
Xã Ya Hội

Stt
01
02
03

Thời gian kiểm tra, thẩm định
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020

4.2. Danh sách xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao năm 2020:
Tên xã đăng ký
Xã Tân An

Stt
01

Thời gian kiểm tra, thẩm định
Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020

4.3. Danh sách kiểm tra huyện đăng ký đạt chuẩn thôn mới năm
2020:
Stt
01

Tên địa phương
Huyện Đak Pơ

Thời gian kiểm tra, thẩm định
Tháng 12 năm 2020

- Thời gian kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định cụ thể (ngày, giờ, thành
phần...) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo và trao đổi cụ thể với các
đơn vị theo danh sách trên.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã chủ động phối hợp với phòng Văn
hóa và Thông tin và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới để hoàn thiện các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan cung cấp khi
đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đi thẩm định tại địa
phương./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở VHTTDL (b/c);
- L/đ UB, VP;
- Phòng VH&TT;
- Thường trực BCĐ CTMTQGXDNTM huyện;
- Lưu VT.
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