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KẾ HOẠCH 

Thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí 

 khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 

  

Thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND 

thành phố Tam Điệp về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí 

khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 (viết tắt là Tổ thẩm định), Tổ thẩm định xây 

dựng kế hoạch thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu của các thôn năm 2021 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 - Nhằm thẩm định tính đầy đủ, đúng quy định của bộ hồ sơ đề nghị xét công 

nhận thôn đạt chuẩn Khu dân cư  nông thôn mới kiểu mẫu và đánh giá kết quả thực 

hiện các tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu của các thôn theo 10 tiêu chí 

của Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, làm cơ sở trình UBND thành phố xét công nhận thôn đạt 

chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.  

- Tổ chức thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư 

NTM kiểu mẫu phải đảm bảo khách quan, chính xác, cụ thể, chi tiết; có đề xuất, 

kiến nghị việc chỉ đạo thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu trong thời 

gian tới. 

 II. Nội dung thẩm định 

1 . Thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu:  Theo đúng mẫu quy định tại các phụ lục đính kèm 

Hướng dẫn số 01/HD-VPĐP ngày 16/7/2020 của Văn phòng Điều phối NTM thành 

phố hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận và công bố thôn đạt chuẩn khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu của 

các thôn: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 10 tiêu chí của Bộ tiêu chí Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình: Đánh giá cụ thể kết quả đạt được của từng tiêu chí, tự đánh giá mức độ hoàn 

thành từng tiêu chí. 

 3. Đề xuất, kiến nghị của cơ sở, của Tổ công tác 

 



III. Thành phần tham gia  

 - Tổ công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư NTM 

kiểu mẫu thành phố Tam Điệp năm 2021 (Theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2021 của UBND thành phố). 

 - Đại diện Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã. 

 - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, đại diện các đoàn thể của thôn Tân Hạ, thôn 

Thống Nhất, thôn Khe Gồi (xã Quang Sơn); thôn 4A, thôn 3 (xã Đông Sơn), thôn 

Nguyễn (xã Yên Sơn). 

IV. Thời gian, địa điểm 

 - Thời gian thẩm định 

+ Xã Yên Sơn: Buổi chiều từ 14h00’ ngày 06/12/2021 

+ Xã Quang Sơn:  Buổi sáng từ 7h30’ ngày 07/12/2021 

+ Xã Đông Sơn: Buổi chiều từ 14h00’ ngày 07/12/2021 

- Địa điểm: Đoàn đi kiểm tra thực tế tại các thôn (gồm các nội dung: Kiểm 

tra đường giao thông, nhà văn hóa, nhà ở dân cư, mô hình sản xuất tiêu biểu của 

thôn, mô hình nhà sạch vườn đẹp), sau đó làm việc tại Trụ sở UBND xã. 

V. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ vào nội dung kế hoạch, UBND các xã, thôn Tân Hạ, thôn Thống 

Nhất, thôn Khe Gồi,  thôn 4A, thôn 3, thôn Nguyễn chuẩn bị báo cáo và các văn 

bản có liên quan, bố trí lãnh đạo và thành phần liên quan làm việc với Tổ thẩm 

định. Kết thúc đợt thẩm thẩm định, Tổ thẩm định tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố và UBND thành phố. 

 Trên đây là kế hoạch thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Yêu cầu các thành viên Tổ thẩm định, 

UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo 

hoàn thành đúng kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ, TT HĐND thành phố (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Các thành viên Tổ công tác; 

- UBND các xã; 

- Thôn Tân Hạ, thôn Thống Nhất, thôn Khe Gồi (xã 

Quang Sơn); thôn 4A, thôn 3 (xã Đông Sơn), thôn 

Nguyễn (xã Yên Sơn); 

- Lưu: ĐTT,VPĐPNTMTP. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

   Tống Đức Thuận 
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