
 

                          

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 
  

      Số:         /UBND-PNN&PTNT 

V/v tập trung chỉ đạo triển khai xây            

dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu   

mẫu giai đoạn 2021-2025.                                  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Nam Trực, ngày         tháng 3 năm 2023 
 

       

                 Kính gửi :  

               - Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện;      

                                           - Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; 

                                           - Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn; 

                                           - Các đồng chí trong tổ hướng dẫn NTM huyện. 

  

 Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 04/QĐ-TTg ngày 

18/2/2022 về việc Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh; số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về ban hành 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 về quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025; số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện NTM, quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 23/2022/QĐ-UBND ngày 

08/8/2022 về việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2025; số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 về việc ban hành các 

tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 

2021-2025; số 25/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 về việc ban hành các tiêu chí 

huyện NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM 

nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao của các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể chính trị xã hội tỉnh Nam Định; 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-

2025; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai 

đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025 có 50% xã, thị 

trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn 

NTM nâng cao. 

 Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025, căn cứ vào 

tình hình thực tiễn của địa phương, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về lộ trình các địa phương đạt chuẩn NTM. 

1.1. Năm 2022: Xã Hồng Quang triển khai và thực hiện xây dựng NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
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1.2. Năm 2023 gồm các xã: 

- Triển khai xây dựng NTM ( NTM thường ) 9 xã: Nam Mỹ, Điền Xá, Nam 

Thắng, Tân Thịnh, Nam Hùng, Bình Minh, Nam Dương, Nam Thanh, Nam Lợi.  

- Triển khai xây dựng NTM nâng cao 9 xã: Nam Mỹ, Điền Xá, Nam Thắng, 

Tân Thịnh, Nam Hùng, Bình Minh, Nam Dương, Nam Thanh, Nam Lợi.  

- Triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu 2 xã: Nam Thắng, Nam Hùng. 

1.3. Năm 2024 gồm các xã:   

- Triển khai xây dựng NTM ( NTM thường) 9 xã: Nam Hoa, Nam Hồng, Nam 

Tiến, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Cường, Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Hải.  

- Triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 2 xã: Nam Hồng, 

Nam Tiến. 

- Triển khai xây dựng Đô thị văn minh đối với thị trấn Nam Giang. 

- Triển khai xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao. 

         2. Tổ chức thực hiện. 

2.1. Đối với các xã, thị trấn:  

- Kiện toàn Ban chỉ đạo NTM, tổ thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu; phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp cho các thành viên phụ 

trách lĩnh vực và từng tiêu chí, tiểu mục tiêu chí; Thường trực BCĐ, BCĐ thường 

xuyên kiểm tra đôn đốc các đồng chí phụ trách tiêu chí, tiểu mục tiêu chí; hàng 

tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng BCĐ tổ chức giao ban công tác xây dựng 

NTM, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ trong thời gian 

tới, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị với 

Lãnh đạo huyện và các cơ quan liên quan để được giúp đỡ kịp thời.  

           - Tập trung nghiên cứu các Quyết định số 04, 318, 319, 320 của Thủ tướng 

Chính phủ; Quyết định 23, 24, 25 của UBND tỉnh về xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; các văn bản hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao của các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Nam Định. 

- Đối với xã Hồng Quang: Tiếp tục lập và hoàn thiện hồ sơ; triển khai hoàn 

thiện thủ tục hồ sơ các công trình ngoài thực địa, tổ chức thi công, đề nghị tỉnh dự 

kiến thẩm định các tiêu chí NTM vào tháng 10/2023. 

- Đối với các xã về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023: Từ 

tháng 3/2023 triển khai lập và hoàn thiện hồ sơ NTM, đồng thời khảo sát, trình phê 

duyệt, thi công các công trình phấn đấu xong trước 31/12/2023; đề nghị tỉnh dự kiến 

thẩm định các tiêu chí NTM vào Quý I/2024. 

         - Đối với các xã về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024, thị 

trấn Nam Giang đạt đô thị văn minh năm 2024: Giao công chức Địa chính nông 

nghiệp - Xây dựng NTM chủ trì phối với các đồng chí trong Tổ thực hiện các tiêu 

chí của địa phương, tập trung, chủ động rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu theo các Quyết định của Trung ương, của Tỉnh và các căn cứ 

chứng minh của các Sở Ban ngành của tỉnh; tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá 

kết quả hiện trạng đạt được của các tiêu chí, những nội dung cần phải làm để đáp 
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ứng yêu cầu của tiêu chí đó. Báo cáo nộp về UBND huyện qua Phòng Nông 

nghiệp & PTNT xong trước ngày 31/3/2023; sau rà soát xây dựng kế hoạch, lộ 

trình thực hiện dần các tiêu chí theo quy định. 

- UBND xây dựng kế hoạch chi tiết các công trình cần phải đầu tư theo yêu 

cầu của các tiêu chí như: Giáo dục, Văn hóa, Môi trường, Giao thông....Lập và 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định ( Thông qua HĐND, khảo sát, thiết kế, 

trình phê quyết, đấu thầu....)  tổ chức thi công các công trình; xây dựng lộ trình ưu 

tiên các công trình trọng điểm cần làm trước, xác định nguồn vốn để chủ động xây 

dựng các công trình. 

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gồm: Nam Mỹ, Nam 

Thắng, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Cường, Nam Hồng, Nam Dương, Nam Tiến, 

Nam Lợi...   

2.2. Đối với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan, 

địa phương thực hiện triển khai xây dựng NTM theo lộ trình. 

- Thủ trưởng các cơ quan có các tiêu chí thường xuyên về các địa phương để 

hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tháo gỡ những khó khăn 

cho các địa phương, ưu tiên giành thời gian cho Cán bộ, Công chức được phân 

công phụ trách các tiêu chí về các địa phương để hướng dẫn việc lập hồ sơ và các 

công trình ngoài thực địa. Chủ động liên hệ với ngành dọc cấp trên để xin ý kiến 

đối với những tiêu chí khó, báo cáo lãnh đạo huyện để giải quyết kịp thời. 

- Các đồng chí Cán bộ, Công chức được phân công phụ trách các tiêu chí 

theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 17/2/2023 của UBND huyện chủ động 

sắp xếp công việc về các địa phương để hướng dẫn triển khai việc lập hồ sơ và các 

công trình ngoài thực địa xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo 

theo đúng quy định và thời gian. 

2.3. Đề nghị các đồng chí Thường trực huyện ủy, TT HĐND huyện, Ủy 

viên BTV huyện ủy, Ủy viên BCH phụ trách xã, thị trấn: Tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo xây 

dựng NTM các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.    

 
Nơi nhận:                                                                                                          
- TT huyện ủy;          ( Để b/cáo) 

- TT HĐND huyện;                                          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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