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       Kính gửi: 

                                       - Các đồng chí trong ban thường vụ chỉ đạo cụm; 

                                      - Các đồng chí cán bộ công chức phụ trách thôn; 

                                         - Các đồng chí trưởng các đoàn thể cấp xã; 

                                        - Ban phát triển XDNTM 9 thôn. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, ban chỉ đạo 

XDNTM xã thống nhất qua cuộc giao ban của xã. Thiết thực lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất Việt Nam. Ban chỉ 

đạo NTM xã phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới từ ngày 

15/11/2021-15/12/2021 cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

 1. Ban phát triển XDNTM các thôn: 

 Tổ chức thực hiện đợt cao điểm tại tất cả các thôn, từ ngày 15/11 đến ngày 

15/12 trong đó tập trung cao cho công tác nghiệm thu vườn hộ trồng cây vụ 

đông, chỉnh trang nhà sạch vườn đẹp, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi. 

Tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường trục 

xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm. Tất cả các tuyến cây hàng rào xanh phải được 

cắt tỉa, trồng dắm bổ sung các tuyến đã bị chết (trồng cây chuỗi ngọc) đảm bảo 

mỹ quan. Tổ chức lao động chỉnh trang khuôn viên trồng bổ sung cây bóng mát 

tại các trung tâm nhà văn hóa, khu thể thao. Cờ tổ quốc, cờ Đảng đã bị rách, bị 

phai màu vận động nhân dân tháo dỡ, thay mới. Triển khai làm các công trình 

như đường bê tông, rãnh thoát nước, láng lề đường trong khu dân cư đã được 

đăng ký..vv ..theo khung kế hoạch đầu năm. Đặc biệt đối với  khu dân cư mẫu 

thôn Hưng Lộc tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban phát 

triển thôn truyên truyền vận động nhân xây dựng cũng cố các tiêu chí chưa đạt 

của khu dân cư mẫu hoàn thành trước 15 tháng 12. Đối với khu dân cư mẫu 

Hưng Thắng vừa được công nhận cần tập trung cao độ xây dựng củng cố các 

tiêu chí đã đạt được thật vững chắc. 



  

2. Các tổ chức đoàn thể. 

 Hội phụ nữ, hội ND, Cao tuổi, hội CCB; Đoàn thanh niên: Chỉ đạo các chi 

hội theo ngành dọc, phối hợp ban phát triển của các thôn phát động đợt cao điểm 

xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn 

hộ, chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi dọn vệ sinh môi 

trường, khơi thông cống rãnh, vận động xây dựng hố ủ phân, hố lắng xữ lý nước 

thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi, xây dựng mô hình đệm lót sinh học bảo vệ 

môi trường trong chăn nuôi. Rào bảo vệ cây bóng mát trên các tuyến đường vào 

ra của khu di tích Hà Huy Tập, đường 3/2, đường Hưng Hà . Đối với hội phụ nữ, 

hội nông dân cần đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, nghiệm thu, phân loại vườn hộ 

theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân xã đã giao. 

3. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chức danh phụ trách các 

thôn, các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý XD NTM xã:  

Đề nghị ưu tiên thời gian xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện của thôn được phân công phụ trách; cuối tuần tổng hợp, báo cáo kết 

quả về Ban chỉ đạo NTM xã và đề xuất những khó khăn vướng mắc của các 

thôn trong quá trình tổ chức thực hiện( nếu cần phải tham mưu BCĐ họp ngay 

ban phát triển thôn chỉ đạo kịp thời. 

Nhận công văn, yêu cầu các thôn, các đồng chí được được phân công chỉ đạo cơ sở 

quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./ 
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