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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

       Số: 1252/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                             Lệ Thủy, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại 

buổi làm việc với lãnh đạo các phòng ban và xã Xuân Thủy về tình hình 

thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

 
 

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các phòng ban và xã Xuân Thủy về tình hình 

thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tham dự buổi làm việc có đại 

diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách Văn phòng NTM huyện; đại diện lãnh đạo các 

phòng ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục&Đào tạo, Văn hóa&Thông 

tin, Kinh tế&Hạ tầng, Lao động-Thương binh&Xã hội, Tài nguyên&Môi trường, 

Y tế, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Cán bộ phụ trách NTM xã 

Xuân Thủy. 

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc, nghe Chủ tịch UBND xã 

Xuân Thủy báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc, ông 

Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:  

Để triển khai thực hiện xây dựng xã Xuân Thủy đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan, Văn phòng NTM 

huyện, UBND xã Xuân Thủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND xã Xuân Thủy: 

Trên cơ sở kết quả rà soát khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện theo từng tiêu chí, nội dung, công việc cụ thể. Chủ động xây dựng lịch, nội 

dung đăng ký làm việc với các phòng ban liên quan gửi Văn phòng NTM huyện 

để thông báo cho các phòng biết, thực hiện. Sau khi làm việc với các phòng ban 

những nội dung, nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền của xã tổng hợp, báo cáo, đề 

xuất UBND huyện, UBND tỉnh (qua Văn phòng NTM huyện) để chỉ đạo.  

2. Các phòng ban liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ 

trách và văn bản giao trách nhiệm của UBND huyện phối hợp chặt chẽ với 

UBND xã Xuân Thủy để làm việc (theo thông báo của Văn phòng NTM huyện),  

hướng dẫn, hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nội dung, công 

việc để tiêu chí của ngành mình sớm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chịu trách 

nhiệm về kết quả thực hiện nội dung, tiêu chí mình phụ trách. 

3. Văn phòng NTM huyện: Hoàn chỉnh bản tổng hợp kết quả rà soát các 

tiêu chí, nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Xuân Thủy gửi các phòng 

ban liên quan và thông báo lịch đăng ký làm việc của xã Xuân Thủy (sau khi xã 
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đăng ký) để các phòng có kế hoạch triển khai thực hiện. Tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên chỉ đạo thực hiện những nội dung, đề xuất 

của xã Xuân Thủy thuộc trách nhiệm của huyện, của tỉnh. Tham gia các buổi 

làm việc của các phòng với xã Xuân Thủy, theo dõi việc hỗ trợ, giúp đỡ của các 

phòng ban, quá trình thực hiện của xã Xuân Thủy, tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện biết, chỉ đạo.   

UBND huyện thông báo để các phòng ban, đơn vị liên quan, Văn phòng 

NTM huyện, UBND xã Xuân Thủy biết và triển khai thực hiện./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Nơi nhận:  
     - TV. Huyện ủy;   (B/c) 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - BCĐ XD NTM huyện; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - VP NTM huyện; 

     - Đảng ủy, UBND xã Xuân Thủy; 

     - Lãnh đạo VP, CVKT; 

     - Đăng Website UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 
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