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TP. Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

     - Các phòng, đơn vị liên quan đến các tiêu chí NTM; 

     - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

     - Văn phòng Điều phối NTM thành phố;  

     - Ủy ban nhân dân các xã: Thạch Trung, Thạch Hạ. 

 

 Để có số liệu chính xác, đúng thực chất nhằm chỉ đạo xã Thạch Trung đạt 

chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Thạch Hạ đạt chuẩn xã nông thôn mới 

kiểu mẫu trong năm 2020 theo đúng kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Ủy 

ban nhân dân thành phố tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ (dự 

kiến trước ngày 09/10/2020). Để chuẩn bị tốt cho nội dung rà soát, đánh giá, Ủy 

ban nhân dân thành phố yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: Thạch Trung, Thạch Hạ: 

- Tiến hành rà soát chi tiết các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ 

tiêu chí tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (đối với xã Thạch Trung); rà soát chi tiết các tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với xã Thạch Hạ). Hoàn thành việc rà soát các 

tiêu chí báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 07/10/2020. 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách các tiêu chí khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ các 

tiêu chí để phục vụ kiểm tra, hoàn thành trước ngày 07/10/2020. 

- Đặc biệt tập trung chỉ đạo và tổ chức huy động đoàn thể quần chúng và 

nhân dân các thôn xóm thực hiện chỉnh trang:  

+ Nhà ở và công trình phụ trợ, vườn hộ và công trình chăn nuôi, hàng rào 

xanh, vệ sinh môi trường; yêu cầu phân công công việc cụ thể và tổ chức thực 

hiện thường xuyên.  

+ Trồng cây xanh tại các bồn chưa trồng cây, cắt tỉa hàng rào xanh trên 

các tuyến ngõ xóm, dọn vệ sinh thường xuyên tại các trục đường, thu gom, xử lý 

các đống rác thải, phế liệu xây dựng tại các điểm công cộng trên toàn xã và tại 

các thôn. 

2. Yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan: 

Căn cứ theo tiêu chí do phòng, đơn vị mình phụ trách tổ chức rà soát, đánh 

giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Thạch Trung và Quyết 

định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã 

Thạch Hạ (theo biểu phân công tiêu chí kèm theo), báo cáo kết quả rà soát cho Ủy 

ban nhân dân Thành phố (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới) trước ngày 

07/10/2020. 
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Đây là nội dung quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao của xã Thạch Trung và xã Thạch Hạ. Vì vậy 

yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian 

quy định. 

 3. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố: 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của xã Thạch Trung, Thạch Hạ và theo 

dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thành phố có tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới chỉ đạo thực hiện tại xã. Bố trí lịch rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thạch Trung và xã Thạch 

Hạ. Theo dõi kết quả thực hiện của xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ và của các 

phòng ban đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ xã Thạch 

Trung, xã Thạch Hạ hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

năm 2020, đánh giá mức độ thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo kết 

quả cho Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo XD nông thôn mới thành phố 

để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố: 
Căn cứ nội dung cần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 

xã Thạch Trung, các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thạch Hạ để chỉ 

đạo, đôn đốc và phối hợp huy động các tổ chức đoàn thể, lực lượng quần chúng 

nhân dân tham gia vào cuộc thực hiện. 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 

phụ trách. 

5. Đề nghị Trưởng đoàn công tác Thành ủy phụ trách các xã: Thạch 

Trung, Thạch Hạ. 
Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã và phân công các thành viên 

Đoàn công tác tăng cường bám địa bàn chỉ đạo xã hoàn thành các tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao đối với xã Thạch Trung, các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 

đối với xã Thạch Hạ trong năm 2020. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Ban chỉ đạo XD NTM xã, Uỷ ban nhân 

dân xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (Để b/c); 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Trưởng Đoàn công tác của Thành ủy chỉ 

đạo các xã: Thạch Trung, Thạch Hạ; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Phạm Hùng Cường 
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