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  Kính gửi:                                              

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện; 

- UBND các xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 203-TB/HU ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc kết luận giao ban Thường trực Huyện ủy tại phiên họp giao ban 

ngày 25/7/2022, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG huyện Hữu Lũng, UBND các xã thực hiện tốt các 

nội dung sau:  

1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công đẩy mạnh việc chỉ đạo, 

hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý; 

thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; chủ động 

giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung được phân 

công chủ trì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức 

thực hiện và báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo huyện. 

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã Vân Nham, Hồ Sơn và Sơn 

Hà đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; chủ động 

hướng dẫn cán bộ xã được giao phụ trách các tiêu chí thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn 

vị mình quản lý hoàn thiện hồ sơ minh chứng. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

huyện. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.  

2. UBND các xã 

Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn 

mới tới cán bộ chủ chốt cấp xã và cấp thôn. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền với nhiều hình thức phong phú đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các đơn vị 

đóng trên địa bàn xã, nhân dân các thôn nhằm huy động các nguồn lực cho xây 

dựng nông thôn mới. 

Rà soát và bổ sung vào kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn các phần việc, nhiệm vụ theo hướng dẫn của các ngành về triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí mới để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo kế hoạch của huyện đề ra. 
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Tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới đảm bảo việc triển khai thực 

hiện Chương trình trên địa bàn đạt hiệu quả cao. 

Đối với các xã Vân Nham, Hồ Sơn và Sơn Hà đẩy mạnh thực hiện theo kế 

hoạch chi tiết và lộ trình thời gian cụ thể đã đề ra bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; 

nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban hàng tuần, tháng, quý để kịp thời nắm bắt 

tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân có nhu cầu, đủ điều kiện 

tham gia và được hưởng thụ các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh để người dân có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp 

phần vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, kịp thời phản 

ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo huyện để chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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