
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN&PTNT Như Xuân, ngày       tháng      năm 2021 

V/v đề nghị tăng cường công tác 

lãnh đạo, tổ chức thực hiện, hoàn 

thành mục tiêu kế hoạch xây dựng 

NTM năm 2021. 
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Kính gửi: 

                  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

                 - Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,  

                   Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội làm vườn và Trang trại huyện; 

                 - Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

                 - Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế dự phòng; 

                 - Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện; 

                 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tân. 

 

  

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt danh sách các huyện, thị xã, thành phố 

phấn đấu đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; danh sách các 

xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tại đó, huyện Như Xuân được giao chỉ tiêu 

hướng dẫn, chỉ đạo xã Cát Tân phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. 

BCĐ các chương trình MTQG huyện Như Xuân xác định đây là nhiệm vụ quan 

trọng, cần sự quyết tâm, vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân 

trên địa bàn huyện; đặc biệt, là cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã 

Cát Tân. 

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Chương trình MTQG XD Nông thôn mới 

trên địa bàn xã Cát Tân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Hoàn thành xây 

dựng 05 km đường giao thông nông thôn, xóa 09 nhà tạm, dột nát; xây dựng 

tường rào, nhà để xe Trạm y tế xã,... Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành các tiêu chí 

xây dựng Nông thôn mới tại xã Cát Tân còn chậm, chưa đạt yêu cầu so với mục 

tiêu đề ra; đặc biệt, là các tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường xanh – 

sạch – đẹp; xây dựng Nông thôn mới chưa thực sự trở thành phong trào trong 

đời sống nhân dân. Để khắc phục các hạn chế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Như Xuân có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, ngành phụ trách các tiêu chí XD Nông 

thôn mới (Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi 

cục Thống kê, Trung tâm Y tế dự phòng, các phòng chuyên môn UBND huyện, 

Văn phòng ĐP NTM huyện) triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

- Đẩy nhanh tiến độ, tập trung, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện, hoàn thành các công việc nhằm xây dựng xã Cát Tân đạt chuẩn 
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NTM năm 2021 theo phân công tại công văn số 626/UBND-NN&PTNT ngày 

15/4/2021 của UBND huyện Như Xuân (có văn bản kèm theo). 

- Chủ động xuống cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch, 

xác định lộ trình hoàn thành từng nội dung tiêu chí theo tuần, tháng và dự kiến 

thời gian hoàn thành tiêu chí được phân công phụ trách; báo cáo thường xuyên 

về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp & PTNT (trước ngày 15 hàng tháng). 

- Chủ động đấu mối với các Sở, ban ngành cấp trên để hướng dẫn xã Cát 

Tân lập hồ sơ trình thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021, kịp thời 

phát hiện các khó khăn, vướng mắc để báo cáo BCĐ các CT MTQG huyện, 

UBND huyện. 

- Giao Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện (thường trực là Phòng 

Nông nghiệp & PTNT huyện) theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả chỉ đạo, thực 

hiện xây dựng nông thôn mới của các phòng, ban, ngành có liên quan; báo cáo 

Trưởng Ban chỉ đạo các CT MTQG huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên, Hội 

Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Hội làm vườn & Trang trại 

huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cử lực lượng phối hợp, chi viện, 

giúp đỡ, vận động nhân dân xã Cát Tân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào 

xây dựng Nông thôn mới; trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, vận động nhân dân 

thực hiện chỉnh trang nhà cửa, rào dậu vườn tược, cải tạo vườn tạp, vệ sinh 

đường làng ngõ xóm, khơi thông rảnh nước hai bên đường, .... để hoàn thành 

các tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cụ thể như sau: 

- Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ huyện: Giúp đỡ xã Cát Tân thực hiện nạo 

vét rãnh thoát nước, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang các tuyến đường 

giao thông nông thôn; trồng hàng rào xanh. 

- Hội Nông dân, Hội làm vườn & Trang trại huyện: Giúp đỡ nhân dân xã 

Cát Tân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, rào dậu vườn tược, thực hiện cải tạo 

vườn tạp. 

- Hội Cựu chiến binh: Giúp đỡ xã Cát tân tuyên truyền, hướng dẫn xây 

dựng nhà tắm, nhà tiêu, hố rác hợp vệ sinh đảm bảo theo quy định.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Chỉ đạo MTTQ xã tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, rào dậu vườn tược, có ý 

thức giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Vận động lực lượng giáo viên trên 

địa bàn xã Cát Tân và các xã lân cận tham gia phong trào xây dựng Nông thôn 

mới tại xã Cát Tân; thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ BCĐ các CT 

MTQG, UBND xã Cát Tân thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới (3- 4 

buổi/tuần).  

3. Yêu cầu BCĐ các CT MTQG, UBND xã Cát Tân: 
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- Đẩy mạnh công tác xây dựng Nông thôn mới tại địa phương; tích cực 

vận động nhân dân tham gia và trở thành chủ thể, lực lượng chính trong phòng 

trào xây dựng Nông thôn mới. 

- Chủ động đấu mối với các phòng, ban, ngành phụ trách các tiêu chí để 

triển khai các nội dung xây dựng Nông thôn mới phù hợp với quy định hiện 

hành, xây dựng hồ sơ thẩm định và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trước 30/9/2020 theo 

kế hoạch đã đề ra. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, khối lượng, nội dung công việc cụ thể để đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, 

Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Hội làm vườn & Trang trại huyện, Phòng Giáo 

dục & Đào tạo huyện cử lực lượng hỗ trợ. 

- Báo cáo chi tiết tiến độ, nội dung công việc đã thực hiện trong tuần vào 

chiều thứ 6 hàng tuần qua Zalo nhóm nông thôn mới huyện Như Xuân; báo 

cáo kết quả hàng tháng, quý bằng văn bản về UBND huyện qua Phòng Nông 

nghiệp & PTNT (trước ngày 15 hàng tháng). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện (thực hiện); 

- Lưu: VT, VPĐP NTM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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