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THÔNG BÁO 

Kết luâṇ của đồng chí Lế Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện 

 tại buổi làm việc với  Ủy ban nhân dân xã Kiên Mộc 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, ngày 24/3/2020, đồng 

chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông mới tại Ủy ban nhân dân xã Kiên Mộc. Dự họp có 

lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế Hoạch; 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thành phần của xã gồm lãnh đạo Đảng ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Công chức phụ trách xây dựng 

nông thôn mới. 

 Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng chí Lê Văn Thắng - Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

 1. Về Tiêu chí Giao thông: 

UBND xã tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện rà soát nhu 

cầu và cấp xi măng để xây dựng các đường trục thôn, đường trục xã đảm bảo theo 

kế hoạch; xây dựng kế hoạch cụ thể phổ biến, tuyên truyền chủ trương và huy động 

các nguồn lực từ nhân dân. Thời gian xây dựng các đường trục thôn, xã hoàn thành 

trước ngày 25/6/2020. 

2. Về Tiêu chí Môi trường: 

UBND xã rà soát, hỗ trợ và vận động nhân dân xây dựng chuồng trại, nhà vệ 

sinh của các hộ gia đình đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt 

lưu ý việc thiết kế xây dựng các điểm thu vỏ thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo 

tiêu chuẩn, kỹ thuật, tránh dò rỉ gây ảnh hưởng môi trường xuang quanh.  

3. Về Tiêu chí Nhà ở (Xóa nhà dột nát): 

- UBND xã làm việc trực tiếp với các hộ dân, tuyên truyền vận động xóa nhà 

dột nát trong xây dựng nông thôn mới, với phương trâm kết hợp giữa nội lực của 

nhân dân, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng, nguồn vốn vay của nhà nước theo 

quy định. Đối với những hộ thiếu nhân lực, UBND xã huy động các cơ quan đoàn 

thể...hỗ trợ người dân trong việc xây dựng đảm bảo trong tháng 6/2020 tất cả các 

nhà đều triển khai.  



 

- Quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà dột nát trong quá trình triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban 

chuyên môn của huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai và báo cáo tiến độ về UBND huyện theo quy định. 

 - Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã hoàn thiện thủ tục, 

hồ sơ xóa nhà dột nát đảm bảo theo quy định. 

4. Về Tiêu chí Thu nhập: 

Giao Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thống kê hướng dẫn 

UBND xã thống kê, thu thập, tổng hợp số liệu về thu nhập của người dân. Thời 

gian hoàn thành xong trước ngày 30/4/2020.  

5. Về xây dựng hệ thống chính trị: Thực hiện theo tiêu chí, kế hoạch đã đề 

ra. 

6. Các nội dung khác:  

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ công nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

của xã hoàn thành trước ngày 30/4/2020 để trình các cơ quan chuyên môn, sở 

ngành của tỉnh đánh giá, thẩm định. 

- UBND xã chỉ đạo công chức Địa chính phối hợp với các phòng, ban 

chuyên môn của huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử đất đối với các trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn... Hoàn thành trước 

ngày 30/4/2020. 

- Yêu cầu UBND xã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ phấn đấu hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. 

 UBND huyện thông báo UBND xã Kiên Mộc biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn (iOffice); 

- UBND xã Kiên Mộc;   

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. (VTH).   
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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