
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NN 

V/v tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

chất lượng các tiêu chí NTM NC 
 

Mỹ Lộc, ngày            tháng         năm 2022 

 

    Kính gửi: 
- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 135-QĐ/HU của Huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

 - UBND các xã: Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận và Thị trấn Mỹ Lộc; 

 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành. 
 

Ngày 02/4/2022, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Chi cục Bảo vệ 

Môi trường; lãnh đạo UBND huyện và một số cơ quan chuyên môn đã đi khảo sát kết 

quả xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn các xã Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận và 

TTr Mỹ Lộc. Qua khảo sát đoàn đánh giá cao kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng, văn 

hóa, xã hội của các xã, đặc biệt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của các xã và sự 

hưởng ứng của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM NC. 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng 

các tiêu chí NTM nâng cao, UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các xã Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận và TT Mỹ Lộc; 
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa - Thông tin. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi 

trường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. 

- Tiếp tục chỉ đạo các thôn, xóm chỉnh trang, trang trí khánh tiết tại nhà văn 

hóa, xã hội hóa việc trang bị các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời tại khuôn viên 

các nhà văn hóa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Xã Mỹ Trung. 

- Hoàn thiện bể xử lý nước thải Đoàn đã chỉ ra. 

- Tăng tỷ lệ hộ dân phân loại rác thải tại nguồn, đặc biệt các hộ dân khu vực 

gần nhà văn hóa thôn. 

- Thùng chứa tại điểm tập kết rác cần được che đạy, phun chế phẩm xử lý rác 

để chánh ruồi muỗi, chuột và mùi hôi phát tán ra xung quanh. Điểm tập kết rác cần 

quan tâm đến dọn vệ sinh, đặt biển cảnh báo, thông tin cho người dân biết và nêu xử 

mức phạt hành chính cho hành vi vứt rác bừa bãi...  



 

 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường tiểu học. 

*  Xã Mỹ Hưng 

- Rà soát các điểm tập kết thu gom rác thải, đặc biệt là điểm tập kết gần chợ Mỹ 

Hưng cần bố trí các thùng chứa có nắp đạy để nhân dân để rác, quây rào để rác không 

tràn lan ra khu vực xung quanh, phun chế phẩm để hạn chế ruồi muỗi, các điểm tập 

kết rác cần quan tâm đến dọn vệ sinh, đặt biển cảnh báo, thông tin cho người dân biết 

và nêu xử mức phạt hành chính cho hành vi vứt rác bừa bãi...  

- Tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác VSMT trên các tuyến đường giao 

thông, trụ sở các thôn xóm.  

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường tiểu học. 

* Xã Mỹ Thuận 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực bãi rác thải, khu vực tập 

kết rác thải sinh hoạt của trên địa bàn xã. 

- Chỉ trang các nhà văn hóa thôn. 

* Thị trấn Mỹ Lộc 

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trụ sở thị trấn. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành. 

- Đảm bảo công tác VSMT, sông không rác trên các công trình thủy lợi thuộc 

công ty quản lý tại địa bàn 3 xã nêu trên và thị trấn Mỹ Lộc. 

3. Thành viên đoàn kiểm tra theo quyết định số 135-QĐ/HU của Huyện ủy 

Mỹ Lộc, các cơ quan chuyên môn của huyện. 

- Kiển tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các nội dung trên và các 

điều kiện tốt nhất đón đoàn thẩm định của tỉnh. 

Giao Văn phòng điều phối NTM huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, 

Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra thực tế kết quả xây dựng các tiêu chí NTM nâng 

cao tại các xã, thị trấn nêu trên trước khi Đoàn Thẩm định của tỉnh về thẩm định (dự 

kiến cuối tháng 4/2022)./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

Lê Quang Huy 
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