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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành  

Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025 

  

Ngày 03 tháng 11 năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2025. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo 

Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, 

Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Điều phối chương trình 

nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu các thành phần tham gia, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Ghi nhận đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh trong xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025. Bộ tiêu 

chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước được UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 đến nay đã hết hiệu 

lực, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định quy định Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, do đó 

việc trình ban hành, bộ tiêu chí cho giai đoạn mới là cần thiết và phù hợp quy 

định pháp luật.  

Qua thảo luận cuộc họp thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng các phương án quy định 

bộ tiêu chí cho phù hợp thực tiễn địa phương và các quy định, hướng dẫn của 

trung ương, cụ thể một số nội dung như sau: 

1. Xây dựng 03 phương án quy định về Bộ tiêu chí (PA1: Quy định Bộ 

tiêu chí thôn kiểu mẫu; PA2: Quy định Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu; PA 3. 

Không quy định Bộ tiêu chí), theo đó mỗi phương án cần được phân tích ưu, 

nhược điểm, khó khăn, thuận lợi trong triển khai thực hiện từ đó đề xuất phương 
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án lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2022 để xem xét, quyết 

định.  

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên 

quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về mô hình 

thôn thông minh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 3 Điều 1 

Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong 

tháng 11/2022. 

3. Nhất trí đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho áp 

dụng Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ban hành kèm theo Quyết 

định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh để đánh giá, công 

nhận các khu dân cư kiểu mẫu trong kế hoạch năm 2022. Từ năm 2023 sẽ áp 

dụng theo Bộ tiêu chí mới./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

 Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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