
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

Số:  1375/UBND-KTHT            Đức Thọ, ngày   03   tháng 6  năm 2021 
V/v xây dựng Bộ tiêu chí Tổ dân phố 

kiểu mẫu. 
 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng: Văn hóa - Thông tin; Kinh tế - Hạ tầng, 

Tài nguyên & Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Y Tế; Cơ quan Tổ chức 

Nội vụ; Tư pháp; Nông nghiệp & PTNT; VP ĐP NTM 

huyện; Chi Cục Thống kê huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;  

- Công an huyện;  

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

- UBND thị Trấn Đức Thọ. 
 

 

 Thực hiện Kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 01/6/2021 của UBND huyện; 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời Bộ Tiêu 

chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Tờ 

trình số 121/TTr-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thị trấn Đức Thọ về việc đề nghị 

Ban hành quyết định tạm thời bộ tiêu chí TDP kiểu mẫu. 

 Do hiện nay Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh chưa có quy định cụ thể 

về tiêu chí “Tổ dân phố kiểu mẫu”. Để có cơ sở giúp UBND thị trấn triển khai xây 

dựng; trên cơ sở các tiêu chí chủ yếu về đô thị, văn hóa và tham khảo một số tiêu chí 

về xã nông thôn mới; phường xã, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị; xã NTM kiểu 

mẫu đã được UBND nhân dân tỉnh ban hành; “Bộ tiêu chí tổ dân phố đạt chuẩn kiểu 

mẫu văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” do sở Xây dựng Dự thảo (có gửi kèm); 

UBND huyện yêu cầu: Theo chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, ngành có tên trên, 

tổ chức xây dựng các chỉ tiêu, Bộ tiêu chí tạm thời về “Tổ dân phố kiểu mẫu”, phù 

hợp với tình hình thực tiễn, chất lượng làm căn cứ để hướng dẫn Thị trấn Đức Thọ 

thực hiện. Gửi Văn bản góp ý (Văn bản điện tử gửi qua địa chỉ Email: 

congthuongdtht@gmail.com) về Phòng Kinh tế - Hạ tầng trước ngày 10/6/2021 tổng 

hợp báo cáo UBND huyện. 

Nhận được Công văn này, đề nghị phòng, ban, ngành liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

- Như trên; 

- TTr Huyện ủy - TTr HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT: 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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