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Thanh Miện, ngày        tháng 9 năm 2022

Kính gửi: UBND các xã trong huyện.

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã 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 (tại Quyết định số 318/QĐ-TTg), trong đó giao 
nhiệm vụ cho các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn 
bản số 2155/BTNMT-TCMT về hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu 
thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, 
UBND tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu trong các tiêu chí thuộc thẩm 
quyền của UBND tỉnh.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, để có kế hoạch, lộ 
trình cụ thể hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, UBND huyện yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện 
một số nội dung sau:

1. Đối với xã Lê Hồng và xã Đoàn Tùng

- Xã Lê Hồng và xã Đoàn Tùng là hai xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao năm 2022. Để kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí Môi 
trường, đảm bảo về đích theo kế hoạch, yêu cầu UBND hai xã chỉ đạo cán bộ 
chuyên môn phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát toàn 
bộ các chỉ tiêu của tiêu chí. Trước mắt chưa có hướng dẫn cụ thể của UBND 
tỉnh, việc đánh giá mức độ đạt của các chỉ tiêu được thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2155/BTNMT-TCMT ngày 
27/4/2022 (Văn bản đã được gửi về UBND xã).

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường về làm việc, hướng dẫn UBND 
hai xã thực hiện rà soát các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường xong trước ngày 
30/9/2022.

- Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu, UBND các xã xác định khó khăn 
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vướng mắc đối với những chỉ tiêu chưa đạt, báo cáo UBND huyện để kịp thời 
chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

2. Đối với các xã còn lại

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 
2155/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022, các xã rà soát, đánh giá các chỉ tiêu của 
tiêu chí môi trường, xây dựng lộ trình, giải pháp để thực hiện và xác định thời 
gian hoàn thành tiêu chí để đăng ký với UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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