
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

  

Số:         /UBND-PNN&PTNT 
V/v tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các 

tiêu chí NTM nâng cao đối với 08 xã triển 

khai năm 2021.  

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nam Trực, ngày       tháng 11 năm 2021 

                       Kính gửi:   

      - Thủ trưởng các cơ quan liên quan; 

      - Các đồng chí trong tổ hồ sơ NTM nâng cao của huyện; 

      - BCĐ xây dựng NTM các xã Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nghĩa 

An, Nam Toàn, Nam Cường, Bình Minh, Nam Hải, Nam Thanh.  

  

Trong thời gian qua, các xã Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Toàn, 

Nam Cường, Bình Minh, Nam Hải, Nam Thanh cùng với các cơ quan liên quan 

của huyện đã tích cực triển khai rà soát, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định, tổ chức thi công các công trình ngoài 

thực địa; lập và hoàn thiện hồ sơ theo Công văn số 813/SNN-VPĐP ngày 

02/10/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT; tích cực triển khai mua thẻ BHYT, 

đến nay đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến quý I năm 2022, UBND huyện sẽ 

mời đoàn công tác của tỉnh về thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao cho các xã. 

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo quy 

định, UBND huyện tiếp tục có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với 8 xã: Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Toàn, Nam Cường, Nghĩa 

An, Bình Minh, Nam Thanh, Nam Hải 

 - Về Hồ sơ: Tiếp tục chỉ đạo cán bộ phụ trách tiêu chí liên hệ với cán bộ 

hồ sơ của huyện để về hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, phấn đấu hoàn 

thành xong trước ngày 31/12/2021. 

Về lộ trình thời gian hoàn thiện:  

+ Đến ngày 15/12/2021 phải xong hồ sơ cấp xã. 

+ Từ ngày 15-20/12/2021 các cơ quan chuyên của huyện phải duyệt, kiểm 

tra trước khi chuyển về tỉnh. 

+ Từ ngày 20-25/12/2021 cơ quan chuyên môn của huyện phải chuyển hồ 

sơ lên các sở ngành cấp trên để kiểm tra, thẩm định trước. 

+ Từ ngày 25-31/12/2021 hồ sơ sau khi đã được các cơ quan chuyên môn 

của huyện và tỉnh kiểm tra, thẩm định, cho ý kiến điều chỉnh bổ sung, thì chuyển 

về xã để chỉnh sửa lần cuối để hoàn thiện chuẩn. 

+ Sau khi đã hoàn thiện, Phô tô ra 03 quyển đóng bìa cứng, đóng dấu.   
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- Đối với các công trình ngoài thực địa: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành xong trước 

31/12/2021.  

- Về bảo hiểm y tế: Yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt người dân mua thẻ mới, thẻ tái tục và khai thác các thẻ ngoài 

huyện, đảm bảo đến 25/12/2021 phải đạt 93,6% trở lên số người tham gia mua 

BHYT; đề nghị BHXH huyện 3-5 ngày một lần cung cấp số liệu kết quả BHYT 

cho 8 xã biết để chỉ đạo mua kịp thời.  

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ duy trì giao ban công 

tác xây dựng NTM hàng tuần, để nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện: Bảo 

hiểm y tế, hồ sơ và các công trình ngoài thực địa,... trong quá trình tổ chức thực 

hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan, đồng chí Thường vụ huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy, UBND 

huyện để có biện pháp giải quyết kịp thời.  

2. Đối với các cơ quan:  

- Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách hồ sơ và thực địa dành 

thời gian về các địa phương để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cũng như các công 

trình ngoài thực địa, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021.  

- Thủ trưởng các cơ quan thường xuyên về các địa phương để hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ, các công trình ngoài thực địa mình phụ 

trách đồng thời xin ý kiến ngành dọc cấp trên để hoàn thiện. Kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc cho các địa phương. 

3. Đề nghị Thường trực Huyện ủy, TT HĐND, các đồng chí Thường 

vụ Huyện ủy phụ trách miền, HUV phụ trách xã.  

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cơ quan, các xã đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, BHYT và các công trình ngoài thực địa theo 

quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, các đồng chí trong tổ hồ 

sơ của huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã tổ chức triển khai thực hiện 

đạt kết quả./. 

Nơi nhận:                                                         
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Thường vụ phụ trách miền; 

- Các đồng chí HUV phụ trách 8 xã; 

- Như trên; 

- Lưu VT.                                                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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