
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

Số:          /UBND-NN&PTNT 

V/v tổ chức triển khai thực hiện 

nội dung Thông báo kết luận số 

151/TB-KL của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện; 

     - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; 

        - BCĐ xây dựng NTM, UBND các xã. 

 

 Thực hiện Thông báo số 151/TB-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Khước tại Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị liên quan 
báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh (Có gửi kèm theo); 

 Để tập trung, quyết liệt chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021 và giai đoạn 
2021-2025, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Trưởng các phòng, ban; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện: 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục tổ chức thực hiện 
hoàn thành các tiêu chí, xây dựng báo cáo và hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết 
quả Huyện nông thôn mới. Yêu cầu xong trong quý III/2021;  

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã thực hiện việc duy 
trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đảm bảo đạt chuẩn theo 
vùng Đồng bằng sông Hồng; đặc biệt là tại 02 xã Hoàng Hoa và Vân Hội (Đăng 
ký đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021); đồng 
thời hướng dẫn các xã thực hiện nghiêm việc củng cố, lưu trữ hồ sơ chứng minh 
kết quả thực hiện theo quy định. 

 2. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, UBND các xã: 

 - Thực hiện tốt việc rà soát, kiện toàn BCĐ, Ban Quản lý, Tổ giúp việc; 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo phù hợp với tình hình 
thực tế. 

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân cải thiện vệ 
sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm cho ngăn nắp, gọn gàng, 
trồng hoa và cây xanh làm đẹp thôn, xóm để nhanh chóng thay đổi diện mạo của 
làng quê, tạo niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện Chương trình 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

 - Rà soát việc sử dụng, khai thác công năng, hiệu quả các công trình đã 
được đầu tư xây dựng.  
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- Thường xuyên đưa các nội dung xây dựng NTM vào trong nội dung sinh 
hoạt cấp uỷ, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí phát triển sản xuất, 
nâng cao đời sống Nhân dân.  

 3. Đề nghị UBMTTQ và các Đoàn thể huyện:  

Tiếp tục phối hợp, xây dựng các chương trình, đề án, dự án nhằm nâng 
cao hiệu quả phong trào sáng-xanh-sạch- đẹp ở nông thôn; tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do cơ 
quan, tổ chức mình phát động và huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức 
kinh tế để đầu tư xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù 
hợp với điều kiện thực tế. 

 Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; BCĐ xây dựng 
NTM, UBND các xã tổ chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư HU-Trưởng BCĐ; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo XDNTM huyện; 

- Như  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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