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DA uü qcH

Vrv lây ÿ. kién tham gia vào bâo câo két qua thâm

tra hô so và müc dQ d4t câc tiêu chi huyên

Nông thôn moi nàm 2017

Kinh güi:
-Uy ban Màt trân Tô quôc tinh, Hôi Nông dân tinh, HôiCm

chiên binh tinh, Hôi Liên hiÇp Phu nü tinh, Tinh doàn;

y ban nhân dân câc huyÇn: Binh Lpc, Lÿ Nhân, Thanh Liêm

và thành phô Phü Lÿ;
- Sô Thông tin và Truyên thông, Dài Phât tharh Truyên hinh tinh

TM. ÛY BAN NHÂN DÂN
. CHÛ TICH

Noi nhQn:
- Chù tich. Phô Chü tich UBND tinh;
- Nhu kinh gui;
- VPUB: LDVP (2), NN;
- Vàn phông Dièu Phôi tinh;
- Luu VT.
c-NN/2017

-U

Thuc hiÇn Quyét dinh sô zS+OlqO.-fTg ngày 3011212016 cüa Thü tuông
Chinh phü vè viÇc ban hành Quy dinh,.diêu kiÇn, trinh tu, thü tuc, hô so xét, công

nhQn và công bô dia phucrng d4t chuân nông thôn môi; d[a phuong hoàn thành

nhiêm vu xây dpg nông thôn môi giai doqn20l6-2020;

üy ban nhân dân tinh thông bâo két quâ thâm tra hà so và mric d§ d,t câc tiêu chi

huyÇn nông thôn m<vi cùa huyÇn Duy Tiên, cüa huyÇn Kim Bang nàm 2017' Dé dâm

bâo thr.rc hiÇn theo quy trinh dè nghi chinh phü xét công nhan huyên d4t chuân Nông

thôn moi, Ü.,- ban nhân dân tinh dè nghi:

_ Dài truyèn phât thanh truyèn hinh tinh dàng tin 03 Iàn trên sông phât thanh

truyèn hinh tinh (bât dàu tù ngày 3011212017 dên 06/01/2018)'

_ Sô Thông tin và Truyèn thông dàng tâi trên công.thông tin diÇn tri cüa tinh

aê fâv y1ic, i5?À giu 
"üa'nhân 

aan trenàia bàn tinh bât dàu tu ngày 3011212017

Aé" OAiOttZOtS. Sai khi dàng tâi tông hqp ÿ kién tham gia cüa nhân dân trên dia

ban tinh bàng vàn ban;

(Cô bàn bdo câo tôm tàt gui kèm dén cdc co quan)

- Üy ban Mët tr?n Tô quôc ViÇt Nam tinh, câc Hqi goan thê. cüa tinh và Üy

ban nhân dân câc huyÇn: Binh Lqc' Thanh Liêm, Lÿ Nhân và thành phô Phù Lÿ

tt"- gi" ÿ kién vào üao cao két quâ thâm tra-hè_so và mirc dô dat tiêu chi huyÇn

,Org ittOn môi dôi vÔi huyÇn Ouy fiên, huyÇn Kim Bâng bàng vàn bàn (cô bào

câo-chi tiét kèm theo và dè cuong tham gia ÿ kién dông gôp) '

Vàn bân tham gia ÿ kién güi vè Van phông Dièu ptrôi NOng thôn môi tinh

trong ngày OTlOll2OlS dê tông hqp bâo câo Chinh Vhtlt'ÿ
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cgNc uoÀ xÂ uqI cuÛ Ncnia vIET NAM

DQc lip - Tr1 do - H4nh Phüc

Hà Nam, ngày thdng l2 nàm 2017

BAO CAO TOM TAT
mtra hà so'dè ngh! xét, công nhin tl4t chuânt

^nông thôn moi cho huyÇn Duy Tiên. và Kim Bâng nàm 2017
(Phtrc vtr viçc lôy ÿ kiên nhân dân trên Công Thông tin diên ta cùa tinh)

Thsc hiÇn quyét Cinfr sô zs+olqo-fTg ngày 30/1212016 cùa Thù tuong
Chinh phù vè viêc ban hành Quy dinh, dièu kiên, trinh tu, thü tgc, hô so xét, công
nhan huyên.dat chuân nông thôn môi giai do4n,20l6-2020; Uÿ ban nhân dân tinh
thông bâo kêt quâ thâm tra tlânh giâ qr thê thgc tê mric dQ d4t câc tiêu chi huyÇn nông

thôn moi cria huyÇn Duy Tiên, cüa huyÇn Kim Bang nhu sau:

I. HuyQn Duy Tiên:
l. Thành phàn Hô so: Dày dü theo düng Quyét dinh si5 2540/QD-TTg ngày

3011212016 cüa Thù tuong Chinh phü.

2.Tÿ lç xâ d4t chuân Nông thôn moi: 16/16 xâ bàg 100% sô xâ d4t chuân Nông
thôn môi;

3. Két quâ thgc hiÇn 9 tiêu chi huyÇn Nông thôri moi cua huyÇn nhu sau:

------T-----
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hogch

TT Tên tiêu
chi

Giao
tbông

Nôi dung tiêu chi

Tiêu
chuân

det
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Két quâ thgc hiÇn tiêu chi alânh tra cria

Y kiên cüa
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huyÇn ngành

quy hoach xây
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ù 5.2 Trung tâm Vàn hôa -l

thao huyQn il4t
câc hoat dông vàn hôa D

thao phu hqp
voi câc xâ cô hiêu

3. Tÿ lC trucrng Trun
thôn chuân > 697" ll00

ôi cüa hu en

Bênh viên huyên tlat tiêu chuânl

:bênh viên hang 3 theo quY din
tai Thông tu sô 23

rlYtngày 25lB12005 cüa Bô Y Dat

vê huông dân xëp hang câc do
VISUN hiê rê

Cô Trung tâm- Vàn hôa thê thaoi
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Ytê-
Vàn hd
- Giâo
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6 Sân xuâ

thanh vung san

nghiêp hary hôa tap

hoàc c6 mô hin}
xuât theo chuôi giâ tj,

chüc liên két tu san xriâ
tiêu thu câc san phâm

Dat
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hod
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4. Vè no dgng xây drmg co ban: Dét hét nam 2017 huyÇn không côn no xây
dm co bân trong Nông thôn môi.

Két Luân:

II. HuyÇn Kim Bâng:

1. Thành pnà Uô so: Dày dü theo dung Quyét dinh sô 2540/QD-TTg ngày
3011212016 cua Thü tuong Chinh phri.

2.Tÿ rc xâ d4t chuân Nông thôn moi: 16116 xâbàng 100% s6 xâ d4t chuân Nông
thôn moi;

3. Két quâ thlrc hiÇn 9 tiêu chi huyÇn Nông thôn moi cüa huyÇn nhu sau:
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HÇ thông thùy lcri liên
xâ. clông bô voi hÇ

thông thùy loi câc xâ

fheo quy hoach

100%

r .Hê thông thüy loi ui.Lc xâ dam
ng b§ ttreo quy ho4ch <E cluqc

uygC eip rtrrg yêu aâu cho san xuâtl
.t

rluen talsinh và Phèng, ch6ng
dia ban huyçn.

N44 dê fuæ be tông nhua hoa kêt

lan ôrong giao ünng.

J

Hiên nay Xi nghiÇp thùy nông
uan lÿ khai khâc hê thông thüy
qi tiên xâ.
Câc công trinh thüy loi ilèu

J

HuyÇn d4t chuân nông thôn mor
Kêt quà thâm tra
cüa câ sô ngârnh

Y kiên tham gia
Dône ÿ Không dône ÿ

Dat chuân NTM

Thuy û1 Dat

L n^"J

Dat Dat
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Dat
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uoc thông suôt, hiêu
uy dinh t4i Quyêt dinh 3

25/8D017

qua dun§
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thôn mri,i .2- Vàn phông
Chuong tinh
moi câp h
tô chüc và
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4. Vê no ttong xây drmg co ban: Dét hét nàm 2017 huyën không côn no xây
d1m co bân trong Nông thôn môi.

Két tuân:

ÿ kién tham gia bàng câc hinh thric sau:
. Tham gia tryc tiép trên công thông tin diên tu cüa tinh;
o Tham gia bàng vàn bân: Gùi tnrc tiép vè dia chi: Sô Thông tin và Truyèn

thông, sé.......phuong .........thtuh pnô fnri Lÿ, tinh Hà Nam./.

5

Vàn phông Eiêu phôi nông

à ho4t dông cô hiêu quâ theoDat
anh thanhlapd thhuyÇn uÇa

4/l1â0l5rzu nhl aoduoc
sô 6278/QD-UBND

Huyên clat chuân
Nông thôn môi

Kêt quâ thâm tra
cüa câc sô, ngÈrnh

Y kiên tham gia
Dông ÿ Không dône ÿ

Dat chuân NTM

TM. UY BAN NHAN DÀN



CQNG HOÀ XÂ HQI CHÛ NGHIA VIET NAM
EQc l$p - Tr; do - H4nh phüc

,tsC-UBND Hà Nam, ngàit thdng 12 nàm 2017

BAo cÂorôurÂr
Két quâ thâm tra hà so dè nghi xét, công nhfln tl4t chuân

nông thôn mni cho huyÇn Duy Tiên và Kim Bâng nâm2017
(Dàng tâi trên Dài Phdt thanh và Truyèn hinh tinh)

Can cu Quyét dinh sô 2540/QD-TTg ngày 3011212016 cüa Thü tuong Chinh phü vè
viêc" ban hành Quy dinh, diêu kiên. trinh ru, thü tuc, hô so xét, công nhân huyên clat
chuân nông thôn môi giai doan 2016-2020; Üy ban nhân dân tinh thông bâo két quâ thâm
tra danh giâ cu ttrê thuc té muc dô tlat câc tiêu chi huyên nông thôn moi cùa huyên Duy Tiên,
cüa huyên Kim Bâ,ng nhu sau:

. l. Tÿ lC xâ d4t chuân Nông ttrôn mor: Cà2huyên: Duy Tiên, Kim Bang 100% s6 xâ dâ dat
chuân xây dmg nông thôn moi @uy Tiên 16116 xâ, Kim Bang t6l16 xâ).

2. Két quâ thuc hiên 9 tiêu chi huyên Nông thôn moi cüa 2 huyÇn nhu sau:
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100

1. Bênh viên huyên dat tiêu chu

chuân
viên hang 3

uoc
: Trung tâm y té huyê
a

Dat Dat

.2 Tnmg tâm Vàn hôa Thé thao huv
chuân, cô câc ho4t d§ng vàn h6a - DatGiâo duc

két nôi vcri câc xâ cô hiêu

5

Yté-
àn h6a

u

6

STT

3
ûr6ng thüy loi liên xâ dông bQ vcri

loi câc xâ theo
Dat

Eat

Dat

vung san xuat nông ngtuçp
tqp tung; hoàc co mô hinh san xu,ât

giâ ti, tô chrrc liên tét nr san xuÂ

tttantr

thu câc san chü luc cua

DatSân xuât

> 60Yo

Dat Dat

I

l
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1. HÇ thông thu gom, xû lÿ chât thài
Dat

trên dia bÈrr hu nd t tiêu chuân
Môi

trutmg
2. Co sô san xuâr chê bien, dlch q (

Iang nghê, chàn nuôi, chê biên
- thrc phâm) thu.c hiÇn drurg câc 100%

vê bâo vê môi t"orll
An ninh, ,

trât tu Eàm bâo an toàn an ninh. trât tq xâ hQi Dat
XH

.1. Ban Chi cl4o Chuong trinh muc tiê

Dat Dat

100% t00%

8

9

Dat D?t

q
gia xây dmg nông thôn mni cap

Det DatuyÇn duo. c kiên to2rn tô chüc và hoat dôn§ Dat

dinh
.2. Vàn phông Diêu phôi Chuong
ng thôn môi câp huyên duoc tô chüc Dat Dat Dat

à hoat clô dun u d nh

3. Vê no tlong xây drmg co bân: Dên hêt nàm 2017 cît 2 huyÇn không côn no dong
không côn no xây drmg co ban.

Dôi ctriéu vôi quy ttinh tiêu chuân huyQn rlat chuân Nông thôn môi: Huyên Duy
Tiên, huyÇn Kim Bàng dü dièu kiÇn dè nghl Chinh phù công nhân huyÇn dqt chuân xây
dpng Nông thôn môi./.

TM. ÛY BAN NHÂN DÂN

chi
dgo xây

dWttg
NTM

2




