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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

Số: 1468/UBND-VPĐP  
Về việc thực hiện Thông báo 

 Kết luận số 74/TBKL-BCĐ ngày 

24/9/2018 của Ban chỉ đạo NTM huyện 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

          Hương Khê, ngày 28 tháng 9 năm 2018  

 

 Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo NTM, UBND xã Hương Long; 

- Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên - Môi trường, Văn 

hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Lao 

động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Ban 

chỉ huy Quân sự huyện,  Điện lực, Ban quản lý dự án các công 

trình XDCB huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện;  

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 74/TBKL-BCĐ ngày 24/9/2018 của Ban 

Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện tại cuộc làm việc với xã Hương Long 

về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 1. Ban chỉ đạo NTM, UBND xã Hƣơng Long: 

Tiếp thu nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả  

các nội dung tại Thông báo kết luận số 74/TBKL-BCĐ, ngày 24/9/2018 của Ban 

chỉ đạo nông thôn mới huyện.   

 2. Các phòng, ngành liên quan:  

2.1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

- Chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện lập 

kế hoạch, khẩn trương thực hiện duy tu đường Long Bình, đường Huyện lộ 6 đi qua 

xã Hương Long; hoàn thành trước ngày 30/11/2018.  

 - Chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu 

UBND huyện làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hoàn trả 

đường giao thông bị hư hỏng do thi công Đập Họ, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 

NTM huyện trước ngày 05/10/2018.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn xã rà soát lại toàn bộ các tuyến đường giao thông trên địa 

bàn xã theo khung kế hoạch để tập trung thực hiện việc nâng cấp mặt đường, lề đường, 

hành lang, mương rãnh thoát nước; hoàn thành trước ngày 30/11/2018. Hướng dẫn xã 

việc thực hiện giải tỏa hành lang đường HCM theo đề xuất của thôn 9. 

- Phối hợp phòng Tài nguyên – MT kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xã 

hoàn thành điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh. 

 2.2.  Phòng Giáo dục - Đào tạo:  
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- Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xã 

hoàn thành các nội dung theo khung kế hoạch từ đầu năm đã được phê duyệt của 

trường mầm non và trường tiểu học đảm bảo đạt chuẩn.  

- Chỉ đạo xã rà soát, làm việc với nhà thầu và các đơn vị liên quan để bàn giao 

một số công trình đã hoàn thành cho các trường Tiểu học, mầm non trước ngày 

05/10/2018. 

- Phối hợp Điện lực Hương Khê kiểm tra, xử lý hệ thống dây điện đi qua trường 

Tiểu học không đảm bảo an toàn. 

- Tiếp tục kêu gọi, huy động các trường học trên địa bàn huyện hỗ trợ đồ dùng, 

trang thiết bị phục vụ học tập cho 02 trường Mầm non và Tiểu học. 

 2.3. Phòng Tài nguyên - Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp phòng, ngành liên quan kiểm tra, làm việc với xã để 

thống nhất địa điểm xây dựng bãi rác trung chuyển; phối hợp phòng Kinh tế - 

Hạ tầng chỉ đạo xã điều chỉnh lại quy hoạch và thẩm định, phê duyệt trước ngày 

05/10/2018. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề 

nghị UBND tỉnh  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Mầm non 

trước ngày 30/11/2018. Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc xã rà soát, thực hiện các nội 

dung: Xây nhà quản trang, làm cổng nghĩa trang, phát động toàn dân làm vệ sinh 

môi trường; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động THT môi trường; di dời, 

chỉnh trang, che chắn các công trình chuồng trại, nhà vệ sinh dọc các trục đường. 

2.4. Phòng Văn hóa - Thông tin:  

Phối hợp, hướng dẫn xã xây dựng nhà văn hóa xã, điểm vui chơi giải trí 

cho trẻ em và người cao tuổi, các phòng chức năng; nâng cấp, chỉnh trang 

khuôn viên trung tâm xã, khu thể thao xã; nhà văn hóa và khuôn viên các thôn. 

Tham mưu UBND huyện làm việc với các đơn vị: Trung tâm viễn thông, Chi 

nhánh Viettel, Điện lực Hương Khê để xử lý, bó gọn dây cáp, dây điện đảm bảo 

mỹ quan. 

 2.5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Đôn đốc, hướng dẫn xã lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến đảm bảo tỷ lệ quy 

định. Chỉ đạo, hướng dẫn xã trong việc chỉnh trang vườn hộ, công trình chăn 

nuôi và xây dựng vườn mẫu. Rà soát, đảm bảo hồ sơ các tiêu chí Thủy lợi, Tổ 

chức sản xuất. 

 2.6. Điện lực huyện Hương Khê: 

Phối hợp xã rà soát đảm bảo hành lang an toàn lưới điện; kiểm tra, xử lý 

hệ thống dây điện đi qua trường Tiểu học không đảm bảo an toàn; phối hợp xã 

thay thế cột đỡ, dây dẫn sau công tơ không đáp ứng yêu cầu; bó gọn dây dẫn, 

chỉnh trang hệ thống công tơ đảm bảo an toàn, cảnh quan. 

2.7. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  
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(Để B/c) 

Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan hướng dẫn xã trong việc xây dựng 

hồ sơ thủ tục thực hiện các công trình như nhà văn hóa xã, trụ sở xã, trạm y tế. 

Tham mưu lồng ghép các chương trình dự án giúp xã thực hiện các tiêu chí; 

kiểm tra, hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch, huy động nguồn  lực, quản lý sử 

dụng và giải ngân các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn NTM đảm bảo quy định.  

2.8. Phòng Y tế: 

Chỉ đạo xã rà soát các nội dung theo khung kế hoạch để tập trung thực 

hiện đảm bảo đạt chuẩn trong năm 2018 (ở mức tối thiếu); chỉ đạo, đôn đốc xã 

tuyên truyền, vận động người dân mua thẻ BHYT đảm bảo quy định. 

2.9. Văn phòng Điều phối NTM huyện: Chủ trì, phối hợp phòng, ngành 

liên quan kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo xã thực hiện tiêu chí Khu dân cư mẫu, 

vườn mẫu; kiểm tra đôn đốc xã, các phòng, ngành thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; tham mưu để Ban chỉ đạo NTM, UBND huyện làm việc để giải quyết khó 

khăn, vướng mắc. 

2.10. Các phòng, ngành liên quan khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh 

vực và tiêu chí được phân công phụ trách, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn xã 

thực hiện các nội dung, hạng mục, hồ sơ tiêu chí theo khung kế hoạch đảm bảo 

yêu cầu; chủ động tham mưu làm việc với các sở, ngành liên quan để thống nhất 

các nội dung liên quan  n     n  hi   . Tiếp tục đỡ đầu, kêu gọi tài trợ, giúp đỡ 

xã, thôn thực hiện tiêu chí nông thôn mới.  

 Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo NTM, Chủ tịch UBND xã Hương Long; 

Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực BCĐ NTM;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng đoàn công tác của  

BTVHU chỉ đạo xã Hương Long; 

- Lưu: VT/UBND huyện; 

 Gửi: VB điện tử và VB giấy. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Việt 
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