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Số:         /STNMT-BVMT 

V/v khẩn trương triển khai, rà soát thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới 

và xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 

     
         Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về 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; Kế hoạch số 

23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 

11/KH-STNMT ngày 10/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành về 

việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các xã xây dựng 

nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Để 

thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo theo 

quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các xã đã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu 

chí giai đoạn 2016-2020, tập trung rà soát triển khai thực hiện các tiêu chí về môi 

trường theo tiêu chí mới được ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao trong năm 2022 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các xã 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, 

thực hiện rà soát hiện trạng môi trường theo tiêu chí mới được ban hành kèm 

theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương có kế 

hoạch triển khai hoàn thành các tiêu chí về môi trường đảm bảo theo kế hoạch 

năm 2022 đã đề ra. Báo cáo kết quả rà soát thực hiện các tiêu chí về  môi trường 

về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2022 để theo dõi. 

3. Một số lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện: 

Đề nghị các đồng chí được phân công hướng dẫn, thực hiện tiêu chí về 

Môi trường nghiên cứu kỹ Tài liệu hướng dẫn thực hiện các tiêu chí môi trường 
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trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã được Sở Tài nguyên 

và Môi trường gửi UBND các huyện, thành phố tại Công văn số 1051/STNMT-

BVMT ngày 25/5/2022.  

Quá trình rà soát, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn, UBND các xã thực hiện theo các văn bản quy định và tài liệu 

hướng dẫn, trong đó lưu ý: Khi rà soát tiêu chí 17.2 về xã nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao các đối tượng phải có thủ tục môi trường, đề nghị xem 

xét, hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở thực hiện theo các quy định về thủ tục môi 

trường đối với dự án mới và dự án đã triển khai nhưng chưa có thủ tục về môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật (Như đối tượng phải có thực hiện đánh giá tác động 

mô trường theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đối 

tượng phải có Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; Đối tượng Đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 49 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đối tượng miễn đăng ký môi trường theo 

quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP,...các quy định về điều khoản 

chuyển tiếp và các nội dung quy định khác). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để 

được giải đáp, hướng dẫn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trực 
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