
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 
 

Số: 902/UBND-NN 
V/v Tập trung chỉ đạo, thực hiện  

một số nội dung xây dựng NTM  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Vụ Bản, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

       Kính gửi:    

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Các cơ quan, đoàn thể của huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ngày 24/8/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND 

về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025; Công văn số 805/UBND-NN ngày 26/9/2022 về rà soát các nội dung tiêu 

chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao theo Bộ 

tiêu chí áp dụng trong giai đoạn 2021-2025. Qua kết quả rà soát tại các xã, thị 

trấn cho thấy: Còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn, tập trung ở các tiêu chí về: 

Quy hoạch, cơ sở vật chất trường học, thiết chế, cơ sở vật chất vân hóa, hệ thống 

thông tin, truyền thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, 

môi trường…; bên cạnh đó có tiêu chí được đánh giá đạt chuẩn chưa xây dựng 

đầy đủ hồ sơ làm căn cứ minh chứng. 

Để phấn đấu năm 2022 có ít nhất thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

(Tân Khánh, Liên Bảo), 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Liên Minh, Kim Thái); 

năm 2023 toàn bộ các xã còn lại đạt chuẩn NTM nâng cao (Vĩnh Hào, Tam 

Thanh, Tân Thành, Đại An), 02 đến 03 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

(Hợp Hưng, thị trấn Gôi....). UBND huyện yêu cầu: 

I. Đối với các xã, thị trấn 

1. Tích cực chỉ đạo, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh 

thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu mẫu, thôn/xóm NTM kiểu mẫu tại địa phương thật sự thiết thực, hiệu 

quả và bền vững. 

2. Tập trung thực hiện dự án Khu dân cư tập trung để hoàn thiện tiêu chí 

Quy hoạch. tiếp tục đầu tư về hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất văn hóa, 

giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, giao thông, thủy lợi, môi trường... đảm 

bảo theo yêu cầu của tiêu chí.  
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3. Các trường học chưa đạt chuẩn hoặc giấy chứng nhận đạt chuẩn đã hết 

hạn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 

và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp (nêu rõ lý do chưa đạt, đề xuất giải pháp cụ thể). 

4. Thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị 

thông minh, xã thông minh, thôn/xóm thông minh; hoàn thiện tiêu chí tổ chức và 

phát triển nông thôn; tạo cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, phân loại 

rác thải tại nguồn và thu gom xử lý theo quy định, cải tạo hệ thống biển báo, chỉ 

dẫn, chiếu sáng trong khu dân cư và các trục giao thông đường làng, ngõ xóm, 

vườn ao… 

5. Nâng cao chất lượng tiêu chí y tế; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, chú 

trọng việc thực hiện hương ước, quy ước văn hóa mới, xây dựng tiêu chí gia 

đình thể thao, tiêu chí vườn mẫu và tiêu chí khác phù hợp với quy định của 

Đảng, Nhà nước, địa phương. 

6. Tập trung thực hiện các tiêu chí còn yếu, chưa đạt theo Bộ tiêu chí tại 

Quyết định: Số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025; Số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 

23/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã 

NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã 

nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai 

đoạn 2021 – 2025. Chủ động liên hệ với các phòng, ban, đơn vị phụ trách tiêu chí đề 

xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tổ chức thực hiện. 

7. Chủ động chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan huyện hoàn thiện tiêu 

chí và hồ sơ chứng minh theo Hướng dẫn của các Sở, ngành được UBND tỉnh 

phân công hướng dẫn thực hiện, lập căn cứ chứng minh và thẩm định tại Văn 

bản số 598/UBND-VP3 ngày 17/8/2022. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 hoàn thành trước 10/12/2022; báo 

cáo kết quả hàng tuần (vào thứ 4) về UBND huyện và các cơ quan của huyện 

phụ trách triêu chí. 

II. Đối với các cơ quan của huyện phụ trách tiêu chí 

1. Phân công lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách nội dung, tiêu chí 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tăng cường kiểm tra thực tế tại địa 

phương, hướng dẫn các xã hoàn thiện các nội dung tiêu chí, đồng thời hoàn 

thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí do ngành phụ trách; thường xuyên báo cáo tiến 

độ, kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) vào 

thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ Tư hàng tháng. 
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2. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí do cơ quan mình phụ trách, 

đảm bảo chất lượng, thời gian. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết 

quả hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các đơn vị, tham 

mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo chung toàn huyện. 

Đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng 

bộ huyện tích cực chỉ đạo, nghe và cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các 

xã, thị trấn theo địa bàn được phân công phụ trách; UBMTTQ huyện và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận 

động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện./. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy;           (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện;                                                 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ XD NTM huyện; 

- Đảng uỷ các xã, thị trấn;   

- Như trên;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                 

 

 

Phạm Ngọc Chi 
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