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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện- Chánh Văn phòng điều 

phối xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn 

mới nâng cao tại xã Mỹ Tiến 

         

  Ngày 07 tháng 6 năm 2022, đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND 

huyện- Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ 

xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Tiến. Cùng dự Hội nghị có đồng chí 

Hoàng Thế Hòe, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng 

chí Thủ trưởng các cơ quan phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao: Phòng 

nông nghiệp& PTNT, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Giáo dục- 

Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên& Môi trường, Phòng LĐ-TBXH, 

Chi cục Thống kê khu vực huyện Vụ Bản- Mỹ Lộc; các đồng chí thường trực Đảng ủy, 

cán bộ phụ trách xây dựng NTM xã Mỹ Tiến. Sau khi nghe báo cáo đánh giá thực 

trạng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng NTM nâng cao năm 2021 tại xã Mỹ Tiến và ý 

kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện- 

Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM kết luận: 

 1. Xã Mỹ Tiến. 

 - Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tiêu chí, hồ sơ chứng minh tiêu chí hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2021. 

- Đảng ủy, UBND xã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ, giải pháp, 

mốc thời gian hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong tháng 7/2022; phân công phụ 

trách tiêu chí cụ thể cho cán bộ, công chức thực hiện tiêu chí, hồ sơ chứng minh tiêu 

chí NTM nâng cao. 

- UBND xã chủ động, khẩn trương liên hệ, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế 

hoạch, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện sớm hoàn thành 

thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. 

- UBND xã sớm chủ động liên hệ với Công ty môi trường Nam Định ký hợp 

đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.   



- UBND xã chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn phụ trách 

các tiêu chí, hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ chứng minh tiêu chí xây dựng NTM nâng 

cao năm 2021. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 25/6/2022. 

 - UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí gửi hồ sơ 

chứng minh tiêu chí xin ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh. Mốc thời gian gửi hồ sơ 

xin ý kiến từ ngày 25/6/2022 đến ngày 30/6/2022. 

- UBND xã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí. Thời gian hoàn 

thành xong trước ngày 02/7/2022. 

 2. Các phòng chuyên môn phụ trách tiêu chí. 

- Phối hợp với UBND xã Mỹ Tiến hướng dẫn thực hiện các tiêu chí và hồ sơ 

chứng minh các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2021. 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND xã Mỹ Tiến hướng dẫn 

phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; hướng dẫn xây dựng bể xử lý nước thải tập trung 

phù hợp. 

- Phòng NN& PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan phụ trách các tiêu chí, 

UBND xã Mỹ Tiến xây dựng báo cáo xã đạt 18 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 

2021 gửi về UBMTTQ huyện để triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Thời 

gian hoàn thành xong trước ngày 11/6/2022.  

Văn phòng HĐND- UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện- Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới để các cơ 

quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
  - Thường trực Huyện ủy; 

  - Thường trực HĐND huyện; 

  - Lãnh đạo UBND huyện; 

  - UBMTTQVN huyện; 

  - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

  - UBND xã Mỹ Tiến;  

  - Lưu: VT, TH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Nguyễn Thị Huệ 
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