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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

 

Số:  1206  - CV/Th.U 

V/c chỉ đạo tập trung xây dựng 

nông thôn mới 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:    -    Ban Thường vụ Đảng ủy xã các xã; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

- Trưởng các Đoàn công tác của Thành ủy chỉ 

đạo các xã. 

 

Để tiếp tục củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 

các xã; tiếp tục hoàn thiện 20/20 tiêu chí NTM xã Thạch Đồng để đạt 

chuẩn NTM đợt 1 năm 2019 và thực hiện xây dựng hồ sơ đề nghị UBND 

tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và để chuẩn bị tốt các nội dung 

phục vụ việc thẩm định, đánh giá xét công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Ban Thường 

vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị toàn thành 

phố tiếp tục phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn các xã; trong đó tập trung các nội dung sau : 

1. Cấp ủy, chính quyền, các Ban chỉ đạo nông thôn mới của các xã: 

Tự rà soát mức độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo yêu 

cầu tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 và Quyết định 

số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh (Xã Thạch Môn rà 

soát thêm mức độ hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; xã 

Thạch Hạ rà soát thêm mức độ hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ 

tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh). Báo cáo kết quả rà soát về Ban chỉ đạo nông thôn mới thành 

phố, UBND thành phố trước ngày 17/7/2019.  

Lập khung kế hoạch chi tiết để hoàn thành các nội dung chưa đạt, các 

công việc cần bổ sung, củng cố các tiêu chí sau khi rà soát. Hoàn thành 

trước ngày 22/7/2019.  
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Tập trung chỉ đạo thực hiện các khối lượng công việc theo chương 

trình mục tiêu năm 2019 đã đăng ký; tập trung hoàn thành các nội dung đẫ 

được phận bổ nguồn vốn nông thôn mới năm 2019 để đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân nguồn vốn nông thôn mới theo đúng tiến độ. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tham 

gia thực hiện chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, thực hiện tốt công tác môi 

trường, xây dựng khu dân cư mẫu để xây dựng xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên của hệ thống chính trị từ xã đến tận thôn, xóm.  

Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Xây dựng NTM (hoàn thành trong tháng 7/2019). 

2. Cấp ủy, chính quyền, các Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã 

Thạch Đồng: Rà soát lại khối lượng công việc còn lại kể cả thực địa và hồ 

sơ thủ tục; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ, 

Ban chấp hành, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, các ban phát 

triển các thôn...để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các nội dung cần 

hoàn chỉnh của 20/20 tiêu chí, tập trung vào 4 nhóm tiêu chí: cơ sở vật 

chất văn hóa, giao thông, môi trường, khu dân cư, vườn mẫu; cụ thể: 

Tập trung hoàn thành mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường còn 

dang dỡ. Thường quyên ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. 

Tiếp tục trồng bổ sung, chăm sóc hàng rào xanh đảm bảo cảnh quan 

môi trường tại 7/7 thôn. 

Chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, gắn với nâng cao các hoạt động 

vui chơi tại nhà văn hóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng thu gom, phân loại rác 

thải, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải, nước thải trong chăn nuôi đảm 

bảo vệ sinh môi trường trên toàn xã. 

3. Ủy ban nhân dân Thành phố: Chỉ đạo phòng ban, đơn vị, Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới rà soát khối lượng thực hiện của các tiêu 

chí tại các xã để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các 

tiêu chí do phòng, đơn vị mình phụ trách; thực hiện báo cáo hàng tuần, 

hàng tháng theo quy định. 

Văn phòng Điều phối NTM thành phố tổ chức giao ban tại xã Thạch 

Đồng ít nhất 2 lần/tuần để đôn đốc và hướng dẫn xã, thôn thực hiện.  

4. Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố: Bám sát mức độ hoàn 

thành các tiêu chí của để chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể của xã tăng 

cường vận động đoàn viên, hội viên của mình tiên phong, gương mẫu 

chung tay xây dựng nông thôn mới (như: công tác vệ sinh môi trường, cải 
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tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu...) 

và chỉ đạo các đoàn thể cấp xã hoàn thành các nội dung liên quan đến các 

tiêu chí được ban chỉ đạo nông thôn mới xã giao cho UB MTTQ và các 

đoàn thể cấp xã. 

5. Các đồng chí Trưởng Đoàn công tác của Thành uỷ: Thường 

xuyên bám nắm cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phối hợp tháo gỡ những 

vướng mắc khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Đối với các Đoàn công 

tác phụ trách xã  

Thạch Đồng dành thời gian tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thành khối lượng công việc của các tiêu chí; tổ chức làm việc với Ban 

Thường vụ, BCH của xã để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND TP;  

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy;  

- Thành viên Ban chỉ đạo NTM TP; 

- Lưu VT 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Hồng Lĩnh 
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