
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1278/UBND-NN&PTNT      Hương Khê, ngày 29  tháng 6  năm 2021 
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ kiên cố 

hóa kênh mương nội đồng năm 2021 
 

 

             

Kính gửi:    

- Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Lộc Yên, Hòa Hải, Hương 

Trạch, Phúc Trạch. 

  

 Th c hiện    án làm KMBT năm 2021, trên địa bàn huyện có 4 xã đăng ký, 

với tổng chi u dài 2,5km. Tuy vậy, qua kiểm tra đến ngày 23/6/2021 các xã chưa 

thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế - d  toán để triển khai xây d ng.  

  ể đẩy nhanh tiến độ th c hiện kiên cố hóa kênh năm 2021 theo kế hoạch 

được giao, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã nêu trên: 

 - Khẩn trương lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế - d  toán để tổ chức triển khai thi 

công (hoàn thành và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trước ngày 02/7/2021); thường xuyên kiểm tra, rà soát việc th c hiện kiên cố hóa 

kênh mương nội đồng trên địa bàn để kịp thời đôn đốc đối với những thôn đã đăng 

ký mà chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng kết quả đạt thấp; đẩy nhanh tiến độ 

th c hiện đảm bảo đến ngày 30/7/2021 phải hoàn thành trên 90% kế hoạch được 

giao; 

 - Cử cán bộ được phân công phụ trách xuống tận thôn để đôn đốc, hướng dẫn, 

chỉ đạo, giám sát việc tổ chức th c hiện; định kỳ báo cáo kết quả th c hiện trước 

16h ngày thứ 5 hàng tuần cho Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tham mưu, báo cáo UBND huyện đảm bảo 

theo quy định. 

  Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các 

xã nêu trên tổ chức th c hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, KT-HT;  

- Lưu: VT, NN&PTNT. 
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