
 

 

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, tạo cảnh 

quan môi trường NTM và chuẩn bị 

đón Đoàn thẩm định NTM của tỉnh 
 

Mỹ Lộc, ngày            tháng         năm 2022 

 

 Kính gửi: 

  - UBMTTQ huyện; các cơ quan chuyên môn của huyện; 

  - UBND các xã Mỹ Thắng, Mỹ Tiến; 

  - Công ty KTCTTL Mỹ Thành. 
 

Chiều ngày 20/7/2022 UBND huyện phối hợp với tổ công tác của Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh và chi cục Môi trường đã đi kiểm tra thực tế kết quả xây dựng 

nông thôn mới tại xã Mỹ Thắng và Mỹ Tiến. 

Qua kiểm tra thực tế cảnh quan môi trường tại các xã, thị trấn chưa thực sự xanh 

– sạch – đẹp: các tuyến đường nhiều nơi còn tồn đọng rác thải; lòng kênh mương còn 

nhiều rác; việc phân loại và xử rác thải tại nguồn đã được thực hiện nhưng chưa triệt 

để, tỷ lệ còn thấp... 

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chuẩn bị đón đoàn Thẩm 

định của tỉnh (dự kiến vào cuối tháng 7), UBND huyện Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị 

- Chủ động liên hệ với các Sở, ngành cấp trên để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

các xã hoàn thiện hồ sơ chứng minh. 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường: kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện tổng vệ 

sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại 

nguồn; hướng dẫn xã Mỹ Thắng hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bãi xử lý rác của xã và các 

nội dung theo ý kiến của thành viên tổ công tác về các nội dung lĩnh vực môi trường. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin: hướng dẫn, thực hiện công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan về chương trình xây dựng NTM.  

- Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Mỹ Thành kiểm tra hệ thống kênh mương 

thuộc quản lý của công ty, thực hiện nạo vét, tu bổ để đảm bảo hiệu quả tưới tiêu, đảm 

bảo VSMT trên các tuyến kênh mương. 

2. Đối với các xã Mỹ Thắng, Mỹ Tiến 

2.1. Về việc hoàn thiện các tiêu chí và tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh 

– sạch đẹp: 



 

 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của các cơ 

quan.  

- Tập trung quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác vệ sinh môi trường: Tổ chức 

tổng vệ sinh trên toàn địa bàn, làm sạch đẹp các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường 

rong ngõ xóm, kênh mương, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải về đúng nơi quy 

định; chỉ đạo thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả, tỷ lệ hộ tham gia cao.  

- 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. 

 - Tại các địa điểm thu gom vỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật: kiểm 

tra, sửa sang các thùng chứa rác để đảm bảo thùng chứa đạt tiêu chuẩn; tổ chức thu 

gom, đưa rác đi xử lý theo đúng quy định… 

 - Đối với xã Mỹ Thắng: rà roát lại toàn bộ các yêu cầu đối với tiêu chí như cổng 

chợ, biển hiệu tên chợ, nội quy hoạt động chợ, các biển báo, biển chỉ dẫn trong chợ, địa 

điểm, thông tin liên lạc với Ban quản lý chợ, công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống 

điện, nước, vệ sinh môi trường xung quanh chợ….  

Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 

27/7/2022. 

2.2 Công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định: 

 - Bố trí địa điểm làm việc với Đoàn thẩm định tại Hội trường UBND xã, chuẩn 

bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, trang trí khánh tiết, tít chữ tại Hội trường. Cử đại diện 

Đảng ủy hoặc UBND xã phát biểu chào mừng Đoàn thẩm định và mời Đoàn thẩm định 

triển khai công tác thẩm định. Sau khi đại diện Đoàn thẩm định thông qua các văn bản 

liên quan và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thẩm định, đại 

diện xã sẽ thông báo phân công cán bộ xã phụ trách phối hợp thẩm định, địa điểm làm 

việc đối với từng tiêu chí. 

 - Cử cán bộ làm việc với Đoàn thẩm định và bố trí địa điểm làm việc:   

 + Chỉ giao mỗi cán bộ xã phụ trách 01 tiêu chí khi làm việc với Đoàn thẩm định. 

Cán bộ được giao phụ trách tiêu chí phải chủ động hiểu rõ nội dung tiêu chí, sắp xếp hồ 

sơ, căn cứ chứng minh để sẵn sàng cung cấp hồ sơ và giải đáp những câu hỏi của Đoàn 

thẩm định nhanh chóng và chính xác.  

 + Bố trí địa điểm làm việc: Bố trí tại phòng làm việc của các bộ phận liên quan 

trực tiếp đến tiêu chí và các địa điểm khác phù hợp đảm bảo thuận tiện cho cán bộ thẩm 

định làm việc; bố trí địa điểm làm việc cho Ban thư ký đoàn thẩm định. 



 

 

 - Tổ chức các hoạt động cụ thể tạo không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón 

Đoàn thẩm định về thẩm định và công nhận kết quả xây dựng NTM nâng cao của xã, 

đặc biệt chú ý đến những tiêu chí mang tính trực quan như: cảnh quan môi trường, 

đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, trạm y tế… 

 + Treo pa - nô, áp - phích tuyên truyền, cổ động chương trình xây dựng NTM 

nâng cao tại các vị trí phù hợp. 

  + Đảm bảo các nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ các thiết chế theo quy 

định, có người trực, đón tiếp và hướng dẫn Đoàn về thẩm định. 

3. Các đ/c Ủy viên UBND huyện phụ trách xã:  

Kiểm tra và đôn đốc các xã thực hiện công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định 

NTM của tỉnh theo các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại mục 2 nêu trên. 

Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện đôn đốc các xã thực hiện, tham mưu 

UBND huyện đi kiểm tra kết quả thực hiện. 

 Trên đây là những nội dung công tác chuẩn bị đón Đoàn thẩm định nông thôn 

mới nâng cao đợt 2 năm 2021 của tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn, các xã Mỹ 

Thắng, Mỹ Tiến nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Lê Quang Huy 
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