
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:              /UBND-NN 

V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng NTM NC, NTM kiểu mẫu năm 

2022 và những năm tiếp theo 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng     năm 2022 

 

    Kính gửi: 

    - Các cơ quan chuyên môn của huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
  

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 21/7/2011 của BCH Đảng bộ huyện; Kế 

hoạch số 3429/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện Mỹ Lộc về xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 286-CV/HU ngày 

11/3/2022 của Huyện ủy Mỹ Lộc về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM 

nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 và những năm tiếp theo.  

  UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn của 

huyện, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. UBND xã Mỹ Thắng, UBND xã Mỹ Hà. 

Rà soát, đánh giá thực trạng, chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao; xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ theo hướng 

dẫn của các cơ quan chuyện môn; hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và các điều kiện 

đón đoàn thẩm định của tỉnh để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 

2022. Chỉ đạo xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu. 

2. UBND các xã Mỹ Tân, Mỹ Phúc, Mỹ Tiến. 

Rà soát, đánh giá thực trạng, chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao; xây 

dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí 

xã NTM nâng cao năm 2023. 

3. UBND các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Thuận 

và thị trấn Mỹ Lộc. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. 

4. Các cơ quan phòng, ban chuyên môn của huyện. 

Căn cứ và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham mưu UBND huyện chỉ 

đạo, kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng 

cao, kiểu mẫu. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí xã NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu; khu dân cư kiểu mẫu. 



 

 

Giao Phòng NN&PTNT huyện, Văn phòng điều phối NTM huyện, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo kết quả về 

UBND huyện./. 

    Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

Lê Quang Huy 
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