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Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ngành phụ trách tiêu chí: TC-KH, 

TN-MT, NN&PTNT, KT-HT, VH-TT, GD&ĐT, Nội 

vụ, Văn phòng Điều phối NTM huyện. 
 

Đầu tháng 11/2018, các Sở, ngành cấp tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá 

công nhận đạt chuẩn NTM tại các xã. Tuy nhiên, đến nay tại các xã điểm khối 

lượng công việc còn nhiều, một số nội dung công việc còn gặp khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các tiêu chí: Giao thông, CSVCVH, 

MT&ATTP, Trường học, Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu. 

Để đảm bảo các xã hoàn thành tiêu chí và đạt chuẩn NTM vào cuối năm 

2018, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có tên trên thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì hướng dẫn các xã rà soát, cân đối nguồn lực để thanh toán khối 

lượng hoàn thành các công trình. 

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc xã Thạch Tiến các thủ tục và triển khai 

thủ tục đấu giá đất ở dân cư thôn Lộc Thọ, hoàn thành trước ngày 20/11/2018. 

- Chủ trì, phối hợp phòng KT-HT tham mưu UBND huyện phương án 

khắc phục tuyến đường huyện lộ 92 đi qua xã Thạch Xuân hiện đang xuống cấp 

nghiêm trọng hoàn thành trước ngày 05/11/2018. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phân công cán bộ xuống trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các xã xây dựng 

phương án thu gom xử lý rác thải, hoàn thành  trước ngày 10/11/2018. Đặc biệt, 

đối với các xã: Thạch Xuân hướng dẫn, giúp đỡ xã giải pháp thu gom rác thải tại 

điểm trung chuyển rác thải (hiện nay, điểm trung chuyển gần khu dân cư nên 

không áp dụng được giải pháp xử lý tại chỗ, trong khi rác tập kết tại điểm trung 

chuyển rất nhiều); Ngọc Sơn: HTX môi trường chưa hoạt động, ảnh hưởng trực 

tiếp tới việc thu gom rác ở các thôn xóm, các hộ gia đình; Bắc Sơn: HTX môi 

trường chưa hoạt động, chưa có phương án thu gom rác ở các thôn xóm. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn các xã quy 

trình, hồ sơ và thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất cho các Nhà 

văn hóa, Khu thể thao (3 NVH thôn xã Thạch Xuân, 2 NVH thôn và trụ sở 

UBND xã Thạch Ngọc, 5 KTT thôn xã Nam Hương, 1 KTT thôn Trường Ngọc xã 

Ngọc Sơn, 3 NVH thôn và KTT xã Bắc Sơn, KTT xã Thạch Lưu), hoàn thành 

trước ngày 25/11/2018. 



3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn các xã tiến 

hành rà soát, đánh giá và lập kế hoạch, giải pháp thực hiện tiêu chí nước sạch 

theo quy chuẩn quốc gia. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới tiêu chí nước sạch của 

các xã: Thạch Tiến và Thạch Ngọc. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã khẩn trương công bố quy 

hoạch tại khu trung tâm, hội quán các thôn, điểm nút giao thông và cắm mốc 

quy hoạch; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công việc còn lại (trồng cây xanh, rãnh thoát nước, lề đường,….) đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả đúng thời gian theo quy định. 

- Hướng dẫn xã Thạch Xuân đưa ra giải pháp, phương án và tổ chức thực 

hiện nâng cấp, sửa chữa đường HL-02 (thị trấn Thạch Hà – Thạch Hương) đoạn 

qua xã đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. 

- Kiểm tra đôn đốc các xã Bắc Sơn (có phương án và khẩn trương sửa 

chữa tuyến đường từ Trại giam Xuân Hà về Điểm bưu điện xã dài khoảng 

700m); xã Nam Hương, Thạch Điền (khẩn trương thi công, hoàn thành tuyến 

đường liên xã Nam Hương – Thạch Điền). 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin 

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công NVH xã 

(Ngọc Sơn), Khu trung tâm xã (Thạch Điền, Thạch Lưu), 5 phòng chức năng xã 

(Bắc Sơn, Thạch Lưu); bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Khu vui chơi 

giải trí trẻ em và người cao tuổi (Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Xuân, Nam Hương, 

Thạch Lưu); đôn đốc các xã chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao 

các thôn (Tây Sơn – Bắc Sơn; Trường Ngọc – Ngọc Sơn, Đại Long – Thạch 

Ngọc) hoàn thành trước ngày 15/11/2018. 

- Bổ sung các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn theo quy định trước 

ngày 10/11/2018. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các 

trường (Trường MN, Tiểu học Thạch Xuân). 

- Tham mưu mời Sở giáo dục đào tạo kiểm tra, xin ý kiến về tiêu chí 

Trường học của 02 xã Thạch Ngọc, Thạch Lưu (Trường Mầm non), hoàn thành 

trước ngày 05/11/2018. 

- Cử cán bộ xuống hướng dẫn, giúp đỡ các xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí số 

5 Trường học và số 14 Giáo dục vào đào tạo. 

7. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu UBND huyện 

phương án bố trí nữ ủy viên cấp xã, nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã 

đảm bảo quy định tiêu chí 18.6 tại các xã: Thạch Lưu và Thạch Ngọc. 



- Tham mưu UBND huyện phương án bố trí nhân sự Phó chủ tịch UBND 

xã Thạch Lưu và phương án giải quyết đối với việc Chủ tịch UBND xã Thạch 

Ngọc chưa có bằng lý luận chính trị theo quy định. 

8. Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã trong việc xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 

của 08 xã, hoàn thành tiêu chí trước ngày 15/11/2018. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện của xã, báo cáo UBND 

huyện chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực 

hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên trên nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr BCĐ NTM huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã: Thạch Tiến, Thạch Ngọc, Ngọc 

Sơn, Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Xuân, Thạch 

Điền và Nam Hương; 

- Lưu: VT, VPĐP. 
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