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Lý Nhân, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ  
việc thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021  

         Kính gửi: - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn: Hợp Lý, 
Nhân Chính, Đức Lý, Nhân Khang, Công Lý, 
Chính Lý, Văn Lý, T.T Vĩnh Trụ;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể của huyện.

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND 
tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020. 
Đến nay, 3 xã Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý đã hoàn thiện xong hồ sơ thẩm 
tra để trình UBND tỉnh thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu năm 2021. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế các xã vẫn còn một số 
tồn tại, hạn chế về công tác vệ sinh môi trường; lấn chiếm hành lang đường 
giao thông, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn còn thiếu; hệ thống kênh mương 
thủy lợi còn bèo rác, vật cản,... 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn thẩm định của tỉnh; Ban Chỉ 
đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
huyện yêu cầu UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 
phụ trách miền, Huyện ủy viên phụ trách xã, các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ 
trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và đảng ủy, UBND các xã, 
thị trấn (Hợp Lý, Nhân Chính,  Đức Lý, Nhân Khang, Công Lý, Chính Lý, Văn  
Lý, T.T Vĩnh Trụ) lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1- Đối với các xã: Hợp Lý, Nhân Chính, Đức Lý

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện việc 
chỉnh trang nhà cửa, vườn cây đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện chỉnh trang hạ tầng về văn hóa, trường học, trụ sở làm việc, 
trạm y tế; tổ chức  giải tỏa hàng lang giao thông; tổ chức tổng  vệ sinh môi 
trường, cắt tỉa, chăm sóc các tuyến đường hoa; giải tỏa kênh mương; bổ sung 
pa-no, khẩu hiệu tại các vị trí, địa điểm, tuyến đường dự kiến Đoàn thẩm định 
kiểm tra,... Bố trí một số hoạt động về văn hóa - thể thao, y tế, hành chính công 
nổi trội đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu của tiêu chí .



2- Đối với các xã lân cận  (thị trấn Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Công Lý,  
Chính Lý, Văn Lý): Chỉ đạo tổ chức giải tỏa hàng lang an toàn giao thông; kiểm 
tra, bổ sung, thay thế các pa-no, cờ cũ hỏng; tổ chức cắt cỏ, dọn vệ sinh môi 
trường trên các trục đường chính đoàn thẩm định của tỉnh có thể đi qua như: 
QL38B, đường ĐT.491, ĐT.492, đường cứu hộ cứu nạn… Các điểm tập kết, trung 
chuyển rác thải trên các tuyến đường phải được quản lý, xử lý đúng quy định.

3- Ủy ban nhân dân huyện: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực 
tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, phối hợp hướng dẫn các địa phương tổ chức 
thực hiện đạt hiệu quả; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các lĩnh vực phụ 
trách (đặc biệt là các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ Tầng,  
Văn hóa và Yhông tin, Y tế…). Hướng dẫn các địa phương chỉnh trang hạ tầng, 
giải  tỏa  hành lang an  toàn giao thông,  vệ  sinh môi  trường,  cảnh quan nông 
thôn…, đặc biệt các tuyến đường, các điểm dự kiến Đoàn thẩm định kiểm tra. 

4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện: Tiếp 
tục tuyên truyền, phát động hội viên, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng phong trào 
toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây 
xanh đã trồng trên các tuyến đường,  cơ quan, công sở, trường học..., tạo cảnh 
quan môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của 
đoàn thể cấp dưới, nhất là trong việc tham gia xây dựng các tuyến đường tự 
quản, tuyến đường hoa được giao phụ trách.

5- Các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, 
Huyện ủy viên phụ trách xã và thành viên Ban Chỉ đạo của huyện được phân 
công phụ trách cơ sở trực tiếp xuống cơ sở đôn đốc, kiểm tra tình hình thực 
hiện các nhiệm vụ nêu trên của đơn vị phụ trách.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ phục vụ việc thẩm 
định xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Thời gian thực 
hiện xong các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 25/11/2021./.

Nơi nhận:
- Như trên, (để thực hiện)
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện,
- Huyện ủy viên phụ trách xã: Nhân Chính, 
Hợp Lý, Đức Lý,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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