
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao,  

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 104/TTr-SNN ngày 08 tháng 9 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh 

a) Căn cứ Quyết số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc 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, Quyết định số 319/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, 

cùng với nội dung quy định tại Quyết định này, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày 

Quyết định này được ban hành, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc đơn 

vị, ngành mình phụ trách. 

b) Chủ trì thẩm định hồ sơ, mức độ đạt chuẩn từng chỉ tiêu, tiêu chí được 
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giao phụ trách theo quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố: căn cứ các quy định tại Quyết định này tập 

trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm tổ chức rà soát đánh giá 

mức độ hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UB MTTQ, đoàn thể, tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng, VP Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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