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THÔNG BÁO 

Xã Dồm Cang đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La 

xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

  
 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020. 

Căn cứ Hướng dẫn số 451/HD-SNN ngày 18/10/2018 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020. 

Căn cứ Báo cáo số 1322/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện 

Sốp Cộp về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Dồm cang đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2019. 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

của UBND xã Dồm Cang. 

UBND huyện Sốp Cộp thông báo 

1. Xã Dồm Cang đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La xét công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Nội dung chi tiết từng chỉ tiêu, tiêu chí được 

nêu tại Báo cáo số 1322/BC-UBND ngày 03/12/2019  của UBND huyện Sốp Cộp 

(có gửi báo cáo kèm theo).  

2. UBND huyện Sốp Cộp đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã Dồm Cang và các tổ chức chính trị - 

xã hội của xã Dồm Cang tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên 

địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã Dồm Cang đạt chuẩn nông thôn 

mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện gửi Báo cáo kết quả lấy ý kiến về 

sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Dồm Cang đối với việc công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới về UBND huyện Sốp Cộp trước ngày 06/12/2019. 

3. UBND huyện Sốp Cộp yêu cầu 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải Báo cáo số 1322/BC-UBND 

ngày 03/12/2019 của UBND huyện Sốp Cộp về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công 



2 

 

nhận xã Dồm Cang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 lên cổng thông tin điện tử 

của huyện để nhân dân tham gia ý kiến. 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện công bố Báo cáo số 1322/BC-

UBND ngày  03/12/2019 của UBND huyện Sốp Cộp về thẩm tra hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận xã Dồm Cang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 ít nhất 03 lần 

trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để nhân dân tham gia kiến. 

4. Mọi ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới huyện, tổ chức, công dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp xin gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để tổng hợp, tiếp thu ý 

kiến, thời gian trước ngày 06/12/2019. 

Trên đây là Thông báo xã Dồm Cang đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn 

La xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. UBND huyện Sốp Cộp 

thông báo để các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, các cơ 

quan, tổ chức, người dân biết và tham gia góp ý kiến để UBND huyện chỉ đạo 

thực hiện hoàn thiện hồ sơ./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Sơn La; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- VP Điều phối NTM tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

-  Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Các Thành viên BCĐ nông thôn mới huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- TT Truyền thông-VH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBMTTQVN xã Dồm Cang; 

- Đảng ủy, HĐND-UBND, BCĐ xã Dồm Cang;  

- Ủy ban nhân dân các xã;  

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Quân 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-03T16:35:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Văn Quân<quanvv.sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2019-12-03T17:03:59+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2019-12-03T17:04:05+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2019-12-03T17:04:13+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




