
 

 

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 đôn đốc thực hiện hoàn thiện 

các tiêu chí NTM NC và các điều 

kiện đón đoàn thẩm định của tỉnh 

Mỹ Lộc, ngày            tháng         năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Mỹ Hưng và thị trấn Mỹ Lộc; 

  

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao và 

chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thẩm định của tỉnh (dự kiến đầu tháng 4/2022), 

UBND huyện đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn về xây dựng 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

- Trang khí khánh tiết tuyên truyền trên các tuyến đường trực chính của xã, trụ 

sở xã, thị trấn, trụ sở thôn. 

- Công tác vệ sinh môi trường: 

+ Tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông, hệ thống kênh 

mương, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn xã, thị trấn 

đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. 

+ Tổ chức tốt công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. 

+ Vận hành các bể thu gom, xử lý nước thải. 

- Kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa 

bàn xã, thị trấn, đặc biệt là trường tiểu học xã Mỹ Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, trụ sở 

thị trấn Mỹ Lộc, hoàn trả mặt bằng dự án cấp nước trên địa bàn xã Mỹ Hưng... 

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thẩm định của tỉnh (dự kiến đầu tháng 

4/2022). 

Giao các xã, thị trấn hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 31/3/2022. 

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

UBND huyện đi kiểm tra kết quả 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 
 


		2022-03-08T11:11:16+0700


		2022-03-08T14:41:32+0700


		2022-03-08T14:41:28+0700


		2022-03-08T14:41:28+0700


		2022-03-08T14:41:28+0700




