
Nam Trực tổ chức hội nghị thống nhất các nội 

dung để đón đoàn thẩm định các tiêu chí NTM 

nâng cao đối với 8 xã xây dựng NTM nâng cao 

năm 2020 
 

Sáng ngày 19/2/2021 tại phòng họp số 1, UBND huyện tổ chức hội nghị 

thống nhất các nội dung để đón đoàn thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao đối với 

8 xã xây dựng NTM nâng cao năm 2020. 

Đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ 

đạo hội nghị; đ/c Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì hội nghị. Dự hội nghị có các đ/c lãnh đạo UBND huyện, các đ/c ủy viên Ban 

TVHU phụ trách miền, các đ/c Trưởng các phòng ban có liên quan; đ/c Bí thư 

đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nam Dương, 

Nam Hoa, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Thái. 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo 8 xã xây dựng NTM nâng cao 

năm 2020 phối kết hợp các ngành chức năng của huyện tích cực triển khai thực 

hiện các tiêu chí NTM nâng cao theo quyết định số 12 của UBND tỉnh; tổ chức thi 

công các công trình ngoài thực địa, lập và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí. Đến thời 

điểm này toàn bộ các tiêu chí NTM nâng cao của 8 xã đã cơ bản hoàn thành, còn 

một chút khó khăn trong tiêu chí BHYT và việc thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn. Dự kiến đầu tháng 3/2021 đoàn công tác của tỉnh sẽ về thẩm định kết quả 

xây dựng NTM nâng cao tại 8 xã. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thẩm định 

các tiêu chí NTM nâng cao đối với 8 xã, tại hội nghị, các ngành, các xã đã rà soát 

từng tiêu chí, phân tích những khó khăn và các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí. 

Đối với 8 xã rà soát lại toàn bộ các công trình ngoài thực địa, hồ sơ các tiêu chí báo 

cáo ngành dọc cấp trên về kiểm tra trước khi đoàn công tác của tỉnh về thẩm định, 

phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 22/2/2021; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt 100% khu dân cư tổ chức thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt 

tại nguồn, hoàn thành xong trước ngày 25/2/2021; chỉ đạo rà soát tuyên truyền vận 

động nhân dân tham gia mua BHYT, duy trì tỷ lệ đạt từ 93,5% trở lên; tập trung 

dọn VSMT khu trung tâm, trụ sở, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, 



hệ thống kênh mương và chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn thẩm định của tỉnh. 

Các cơ quan phụ trách các tiêu chí tiếp tục chỉ đạo cán bộ phụ trách hồ sơ về các 

địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ và các công trình ngoài thực địa 

đảm bảo theo đúng quy định phục vụ cho công tác thẩm định. 

 
Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát 

biểu tại hội nghị  

 

Đồng chí Lưu Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát 

biểu tại hội nghị 



 
Đồng chí Vũ Văn Thắng - Trưởng phòng NN&PTNN huyện phát biểu tại hội 

nghị 

Kết luận hội nghị, đ/c Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND 

huyện nêu rõ việc thẩm định kết quả xây dựng NTM nâng cao tại các xã là nhiệm 

vụ quan trọng của huyện trong thời gian này; đ/c yêu cầu các ngành, các địa 

phương có khó khăn vướng mắc báo cáo huyện để cùng tháo gỡ vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện. Về hồ sơ, đ/c yêu cầu phòng Nông nghiệp họp tổ hồ sơ 

giao nhiệm vụ cho từng đ/c chịu trách nhiệm từng tiêu chí; các đ/c Trưởng phòng 

chuyển hồ sơ lên các sở để điều chỉnh ngay những điểm còn thiếu sót để hoàn 

chỉnh. Các xã triển khai Nghị quyết về thẩm định NTM nâng cao, UBND ra kế 

hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết, tổ chức hội nghị triển khai việc thẩm định 

NTM nâng cao tới các ban ngành đoàn thể; các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng các thôn 

xóm các xã triển khai các công việc phục vụ việc thẩm định và thông báo lịch thẩm 

định. Các xã đẩy mạnh công  tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền trong nhân 

dân về phân rác thải tại nguồn, làm cho dân hiểu rõ đâu là rác thải vô cơ đâu là rác 

thải hữu cơ; tăng cường công tác kiểm tra ở cơ sở, phát động phong trào toàn dân 

làm VSMT đường làng, ngõ xóm, dòng sông, kênh mương và cố gắng mọi giải 

pháp để đảm bảo tỷ lệ tham gia BHYT. Các đ/c Trưởng các phòng ban bố trí cán 

bộ giúp các xã đảm bảo về mặt hồ sơ. Các đ/c TVHU phụ trách các miền, HUV 

phụ trách các xã bố trí thời gian về các địa phương đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ 



và các công trình ngoài thực địa để chuẩn bị đón đoàn công tác của tỉnh về thẩm 

định kết quả xây dựng NTM nâng cao năm 2020 cho 8 xã. 

 


