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THÔNG BÁO 

Về việc phát động 20 ngày cao điểm nông thôn mới (Từ 4 đến 24 tháng 11 

năm 2019) Huy động mọi nguồn lực tập trung cho về đích nông thôn mới. 

 
 Sau 10 ngày phát động cao điểm trong tháng 10 các thôn đã đạt được kết 

quả đáng ghi nhận. Hiện nay thời gian để huyện và tỉnh đánh giá đạt chuẩn của 

xã là không còn nhiều. Nhưng khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Để chuẩn 

bị cho đợt kiểm tra đánh giá vào cuối tháng 11 của ban chỉ đạo nông nông mới 

huyện, tỉnh. Ban chỉ đạo XDNTM xã  phát động “20 ngày cao điểm” về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã với các nội dung sau: Huy động tối đa 

mọi nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào ngày 

nào củng nông thôn mới, người nào củng nông thôn mới, đoàn thể nảo, thôn nào 

củng nông thôn mới dấy lên phong trào toàn dân thi đua sôi nổi tích cực tham 

gia phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 1. Kiểm tra vận động các hộ thực hiện các nội dung nhiệm vụ của hộ gia 

đình sau khảo sát, vận động các hộ tập trung cao làm đất trong vườn để trồng 

các loại cây rau màu, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác ba sạch, sắp đặt đồ 

đạc gọn gàng ngăn nắp khoa học. Các hộ chăn nuôi hoàn thành 100% xây dựng 

hố phân có mái che, xây dựng rãnh thoát nước thải sinh hoạt, xây dựng hố ủ 

phân sử dụng men vi sinh, chỉnh trang công trình phụ trợ, chỉnh trang, cắt tỉa 

hàng rào xanh của hộ gia đình, khắc phục đường dây, cột chống đỡ sau công tơ, 

phấn đấu 100% hộ đạt hộ nông thôn mới. 

 2. Tập trung làm vệ sinh môi trường, các tuyến đường, các khu vực trong 

tổ tự quản, làm đất tại các vườn bỏ hoang, nạo vét rãnh thoát nước. Láng lề 

đường, Cắt tỉa hàng rào xanh; Trồng thảm cỏ lạc. Phấn đấu 100% tổ tự quản 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

 3. Các thôn tập trung hoàn thành các hạng mục tại khu trung tâm nhà văn 

hoá thôn bổ sung hệ thống bảng biển; Lắp đạt Iternet, bổ sung đầu sách, kiểm 

tra, đôn đốc các hộ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Huy động nhân dân nạo 

vét kênh mương nội đồng, vệ sinh đê ngăn mặn; nạo vét kênh N23. Thường 

xuyên tuyên truyền kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả của các tổ 

tự quản các hộ dân theo ngày. Thống nhất các giải pháp để phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu nông thôn mới. 

` 4. Các đồng chí phụ trách tiêu chí hoàn thành hồ sơ theo góp ý của đoàn 

công tác huyện giao trước ngày 8/11/2019 báo cáo ban chỉ đạo. 



 5. Ban chỉ đạo xã thành lập đoàn công tác kiểm tra góp ý các nội dung 

công việc tại các thôn; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ gia đình; kiểm tra thực hiện 

các đầu việc theo đường găng kế hoạch còn lại của tiêu chí . Ban hành quyết 

định kiện toàn phụ trách các tiêu chí: Các đoàn công tác phụ trách chỉ đạo các 

thôn phối hợp chi ủy ban cán sự thôn, trưởng các chi hội chi đoàn, tổ trưởng tổ 

tự quản để phân công phụ trách từng tổ tự quản; thường xuyên kiểm tra hướng 

dẫn đôn đốc các nội dung công việc của từng hộ gia đình theo khảo sát để báo 

cáo. Đồng thời tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ khắc phục tại các hộ gia đình. 

 6. UBND xã tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công 

trình, dự án đang xây dựng trên địa phương như sân trường học trung học Thọ - 

Thư; sân thể thao xã, điểm khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người già, các 

cống trên đê mặn, đường nội đồng, cung ứng xi măng; giống cây cho nhân dân 

để trồng cây vụ đông. 

7. Đối với các đoàn thể: Tăng cường huy động lực lượng hội viên, đoàn 

viên chỉnh trang đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu mà chi hội, chi đoàn phụ 

trách, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong chỉnh trang vườn hộ, vệ 

sinh môi trường. Mỗi chi hội nhận cải tạo làm đất 5 đến 6 vườn không có người 

ở để trồng các loại cây hoa màu. Hội nông dân bu cây; hội cựu chiến binh; hội 

phụ nữ chỉnh trang tuyến đường kiểu mẫu; 

Yêu cầu, các cá nhân, cơ quan đơn vị, Cấp ủy, Ban các sự các thôn thực 

hiện nghiêm túc thông báo này và báo cáo kết quả thực hiện về ban chỉ đạo qua 

văn phòng nông thôn mới vào chiều thứ 6 trong tuần để tổng hợp Báo cáo ban 

chỉ đạo./. 
 

    Nơi nhận: 

- Đoàn công tác 979; 
- Đảng ủy-HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- 6/6 thôn toàn xã; 

- Đài phát thanh xã; ( Để đọc tuyên truyền) 

- Lưu: VP.UBND. 
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