ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 499 /UBND-PNV

Hà Quảng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

V/v Hướng dẫn đánh giá tiêu chí
số 18 của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao
Bằng giai đoạn 2019 - 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 19 xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020; Hướng dẫn số
769/SNV-XDCQ&TN ngày 04/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng hướng dẫn
đánh giá tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh
Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020.
Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn việc đánh giá tiêu chí số 18 của Bộ
tiêu chí như sau:
1. Đối với tiêu chí số 18.1: được đánh giá “đạt” khi đảm bảo 02 nội dung sau:
- Giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo
đúng quy định của thủ tục hành chính đã được công bố.
- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, các nhân theo
cơ chế một cửa được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính.
2. Đối với tiêu chí số 18.2: Được đánh “đạt” khi xã thực hiện có hiệu quả
các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, cụ thể: Trong năm không có cán
bộ, công chức bị kỷ luật về đảng hoặc chính quyền từ mức cảnh cáo trở lên do
mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy chế dân chủ hoặc để
xảy ra điểm nóng gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
3. Tiêu chí số 18.3: Được đánh hoàn thành chỉ tiêu khi xã có 100% xóm
xây dựng quy ước, hương ước được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận và
thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng theo Quyết định số
22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực
hiện quy ước, hương ước.
4. Tiêu chí 18.4: Đánh giá “đạt” khi xã có 100% cán bộ, công chức cấp xã
chấp hành nghiêm Luật Cán bộ, công chức và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày
07/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy
mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành
chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.
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Trên đây là một số hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện đối với việc
thực hiện tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh
Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có
vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các xã liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện
(qua Phòng Nội vụ) để cùng xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Phòng VHTT huyện;
- Lưu: VT, NV.
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