
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KON RẪY 

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

Số:       /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 

thôn mới kiểu mẫu; thẩm định các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 
thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số  năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/12/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành 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 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) 

nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum: Số 416/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2022 về ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về: Bộ Tiêu chí 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và phân công đơn vị phụ trách 

tiêu chí; số 255/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về Ban hành Bộ tiêu chí về thôn 
nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 

147/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về “thôn (làng) 
nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2022-2025; số 679/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 Quy định về đánh 
giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, xã 
nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm định, công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 

thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022; 
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Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 01/TTr-PNN ngày 06/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm định các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu, thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, gồm 

các thành phần sau: 

1. Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó trưởng Đoàn: Ông Đinh Xuân Thi - Trưởng Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện. 

3. Thành viên: 

- Thủ trưởng các Phòng ban, cơ quan, đơn vị được UBND huyện phân 
công phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo Kế 

hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc 
thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới 

kiểu mẫu; thẩm định, công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn (làng) nông 
thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 

- UBND huyện mời lãnh đạo: UBMTTQVN huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện; Hội Nông dân huyện; Huyện đoàn tham gia với tư cách là thành viên.  

4. Thư ký Đoàn thẩm tra, thẩm định. 

- Ông Đinh Hồng Thắng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Bà H’Un Siu,  Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn thẩm tra, thẩm định. 

- Căn cứ các quy định về hướng dẫn đánh giá tiêu chí chuyên ngành của 
các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, Sở ngành của tỉnh để tiến hành 

thẩm tra, thẩm định các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông 
thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn (làng) nông thôn mới 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng hợp kết quả thẩm tra, thẩm định tham mưu 
UBND huyện theo quy định.  

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị là thành viên của Đoàn thẩm tra, thẩm 
định, căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách các tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 
thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chịu trách nhiệm 

phân công công chức đại diện đơn vị tham gia Đoàn và chịu trách nhiệm về tiến 
độ, chất lượng kết quả thẩm tra, thẩm định; đồng thời báo cáo kết quả về Văn 

phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện 
theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện triển khai các bước theo quy định. 
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 - Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do Chủ tịch UBND huyện phân 
công. 

 - Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thẩm tra, thẩm định do Trưởng đoàn 
phân công. 

- Đoàn thẩm tra sử dụng con dấu UBND huyện khi Trưởng đoàn ký, sử 
dụng dấu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khi phó Trưởng 

đoàn ký ban hành các văn bản. 

- Đoàn thẩm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới huyện; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Trưởng 
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4 (t/h); 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTTQVN và các  đoàn thể huyện; 
- Ủy viên BCĐ các CTMTQG huyện (th/h); 
- BCĐ các CTMTQG cấp xã (th/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

 

 

   Võ Văn Lương 
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