
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 972 /UBND-TNMT Chi Lăng, ngày  26 tháng 5 năm 2022 

V/v tổ chức triển khai các nội 

dung của tiêu chí và đánh giá 

kết quả thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

 

Kính gửi: 

- Các thành viên Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Chi Lăng; 

- UBND các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 13/01/2022 của Ban Chỉ đạo Các 

chương trình mục tiêu quốc gia huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022; Công văn số 

16/BCĐ-VPĐP ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc 

gia huyện về việc thực hiện theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã ban hành Công văn số 

899/UBND-TNMT ngày 17/5/2022 về việc Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

Ngày 26/5/2022, UBND huyện nhận được Công văn số 1051/STNMT-

BVMT ngày 25/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc ban hành Bộ 

tài liệu hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và 

huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025. Kèm theo Công văn có bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện một 

số tiêu chí, chỉ tiêu tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. 

Để việc rà soát, đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, 

UBND huyện kính gửi Các thành viên Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu 

quốc gia huyện Chi Lăng và UBND các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng bộ tài liệu 

“hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện 

nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025” để các thành phần có liên quan biết, triển khai, giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện. 
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Việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kết quả rà soát, đánh giá tiêu chí 

môi trường của UBND các xã gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện và Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới huyện) trước ngày 25 của tháng cuối quý./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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