
 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 
Số:          /UBND 

Phát động 45 ngày cao điểm xây dựng 

Nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với 

phòng chống dịch COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 
 

Vũ Quang, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
 

     Kính gửi:  

      - Ban chỉ đạo Nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo 

bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) các xã, thị trấn; 

                                     - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

  
Thực hiện Công văn hỏa tốc số 3448/UBND ngày 6/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh v/v thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống 

khẩn cấp do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và nhằm thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 3/6/2021 của BCĐ Nông thôn mới, đô thị văn minh, 

giảm nghèo bền vững và OCOP huyện về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

huyện NTM năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  như 

hiện nay, Ban chỉ đạo huyện phát động 45 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới, 

đô thị văn minh gắn với phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 8/6/2021 đến 

hết ngày 23/7/2021 với chủ đề Nhà sạch – vườn đẹp – an toàn Covid; xây dựng 

vườn mẫu, vườn mẫu theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, nhà vườn sinh 

thái, cụm dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh, tuyến đường 

sáng – xanh – sạch – đẹp, cụm dân cư sinh thái văn minh, tuyến đường NTM kiểu 

mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu: 

1. Đối với BCĐ nông thôn mới, đô thị văn minh và mỗi xã một sản phẩm xã, 

thị trấn:  

Trên cơ sở Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 03/06/2021 và tình hình thực tế của 

địa phương, lựa chọn các đầu việc phù hợp để phát động, triển khai thực hiện hàng 

tuần theo chủ đề từ 8/6/2021- 23/7/2021, ưu tiên cao việc thực hiện tại hộ gia đình 

như chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ (nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh), xây dựng 

hàng rào, chỉnh trang khuôn viên, cổng ngõ, che chắn chuồng trại chăn nuôi, hệ thống 

xử lý nước sinh hoạt, hố xử lý rác thải gia đình, chuẩn bị hố trồng CAQ,... gắn với 

việc chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư, 

tuyến đường mẫu, cụm dân cư sinh thái văn minh, nhà vườn sinh thái, phát triển mô 

hình kinh tế theo tiêu chuẩn Vietgap, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; xây dựng 

xã nông thôn mới nâng cao và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới,...đồng thời tuân 

thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc 5K. 

Phân công tổ công tác phụ trách thôn, phụ trách tiêu chí tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc, hướng các thôn, hộ dân thực hiện nhằm 

đạt mục tiêu kép: vừa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vừa phòng chống 

dịch COVID-19 hiệu quả. Hàng ngày, biên tập các tin, bài phản ánh khối lượng, kết 



 

 
 

 

quả thực hiện của các thôn, hộ gia đình, đơn vị trên hệ thống loa truyền thanh xã 

và báo cáo hình ảnh thực hiện vào nhóm Zalo CLB NÔNG THÔN MỚI VŨ 

QUANG (mỗi nội dung chỉ chọn 1 hình ảnh đại diện); Chú trọng nêu gương cá 

nhân, thôn xóm làm tốt để tạo sự lan tỏa. Cuối đợt phát động có tổng kết, đánh giá, 

biểu dương những đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những đơn vị còn 

hạn chế, yếu kém. 

Thứ 5 hàng tuần tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về Thường trực BCĐ (qua 

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, địa chỉ 

vpnongthonmoivq@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thường trực BCĐ NTM 

huyện. 

2. Đề nghị Tổ công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo cơ sở: Phân công cán bộ 

dành thời gian thỏa đáng bám nắm cơ sở để động viên, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các 

địa phương thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả. 

3. Đối với các phòng, ngành và các tổ chức đoàn thể huyện: Trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ và tiêu chí phụ trách, linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn thực hiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân vừa tích cực xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, vừa 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu. 

Giao VPĐP nông thôn mới huyện: Thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời 

khối lượng thực hiện của các địa phương, sự tham gia của các phòng, ngành, đoàn thể 

và thành viên Tổ công tác BTV Huyện ủy chỉ đạo cơ sở, báo cáo Thường trực BCĐ 

huyện vào ngày thứ 6 hàng tuần. Tham mưu tổng kết đánh giá, thi đua khen thưởng 

đối với kết quả thực hiện đợt phát động theo quy định./. 
Nơi nhận:  

- Như trên;                                                                                                                         
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT BCĐ NTM huyện; 

- Các TCT BTV Huyện ủy phụ trách xã, thị trấn; 

- BCĐ các xã, thị trấn; 

- Lưu VT/HU, VPĐP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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