
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số: 2468/UBND-VPĐP 

V/v chuẩn bị nội dung  

Bí thư Tỉnh ủy làm việc  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày   04    tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng: Tài nguyên – Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Văn 

phòng Điều phối NTM huyện; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã: Nam 

Hương, Thạch Hương. 

 

Để chuẩn bị các nội dung Bí thư Tỉnh ủy về thăm và làm việc tại xã Nam 

Hương dự kiến đầu tháng 12/2018, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

1. Đối với Ban Chỉ đạo NTM, UBND các xã (Nam Hương, Thạch 

Hương): 

- Xã Thạch Hương: Khẩn trương chỉnh trang tuyến đường tỉnh lộ 17 đến 

cầu kênh Nam Hương, cụ thể:  Trồng bổ sung hàng rào xanh các đoạn chưa trồng 

hoặc đã trồng nhưng cây bị chết, đảm bảo 100% tuyến đường phải có hàng rào 

xanh; vận động nhân dân 2 bên đường chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, phát triển sản 

xuất trong vườn, xử lý mùi hôi, dọn vệ sinh môi trường, san gạt lề đường, giải tỏa 

vi phạm hành lang và không gian an toàn giao thông, nạo vét khơi thông dòng 

chảy… 

- Xã Nam Hương: Trên cơ sở bổ cứu của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

ngày 01/12/2018 khẩn trương hoàn thành các nội dung đảm bảo yêu cầu, đúng tiến 

độ theo Biên bản gửi kèm, nhất là các nội dung: San gạt lề đường các tuyến 

đường, phát triển kinh tế trong vườn, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, trồng cây hàng 

rào xanh, vệ sinh môi trường trong khu dân cư. 

2. Đối với các phòng (Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng Điều phối NTM huyện): Phân 

công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành các nội 

dung theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ. 

Tất cả các nội dung nêu trên yêu cầu hoàn thành trước ngày 07/12/2018. 

Yêu cầu Trưởng các đơn vị có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ NTM huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hương 
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