ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Số: 1983/UBND-NN
V/v thực hiện quyết liệt các giải
pháp xây dựng các xã đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn các tiêu
chí nông thôn mới;
- Ủy ban nhân dân Mường Giôn.
Thực hiện Công văn số 234/CV-VPĐP ngày 10/8/2021 của Văn phòng Điều
phối nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng các xã
đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021. Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn các tiêu chí
nông thôn mới và UBND xã Mường Giôn triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn các tiêu chí nông thôn mới
- Tâp trung quyết liệt hơn nữa chỉ đạo, hướng dẫn xã Mường Giôn đẩy
nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
- Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt chuẩn: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc
triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn
các tiêu chí trước 30/9/2021.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn xã Mường Giôn thu thập tài
liệu, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Hoàn thành trước ngày 31/10/2021.
- Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí và
tiến độ lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mơi về UBND
huyện qua (phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 15 hàng tháng để tổng
hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân xã Mường Giôn
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới, phấn đấu hoàn thành, đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trước
30/9/2021.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bản thực hiện các tiêu chí nông
thôn mới, hướng dẫn người dân chỉnh tranh nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, xây
dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2021, trình các cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn các tiêu chí
nông thôn mới thẩm tra, hoàn thành trước ngày 10/10/2021.
- Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về UBND
huyện qua (phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 15 hàng tháng để tổng
hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã Mường Giôn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, NN (Luân).
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