
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

  Số:           /UBND-NN 
 

V/v chuẩn bị đón Bằng công nhận 

tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng NTM năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Liêm, ngày       tháng        năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, đơn vị: Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Văn hóa và Thể 

thao; Tài nguyên và Môi trường, Đài truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 46/UBND-NN&TNMT ngày 07/01/2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc chuẩn bị đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Để chuẩn bị tốt cho công 

tác tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công 

nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dụng nông thôn mới năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, đơn vị của huyện và UBND 

các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

1- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuẩn bị, lựa chọn các sản 

phẩm OCOP trên địa bàn huyện để trưng bày tại buổi Lễ đón nhận tại Tỉnh.  

2- Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với các đơn vị có liên 

quan hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực 

quan cổ động, băng rôn, Pa nô, cờ trên các tuyến đường, khu vực trung tâm 

UBND xã, thị trấn. 

3- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, rác thải sinh hoạt tồn đọng tại các 

điểm thu gom tập trung, bãi chôn lấp đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường. 

4- Đài Phát thanh huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp sóng 

các chương trình phóng sự về thành tựu, kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Hà Nam đến năm 2020 để tuyên truyền trên sóng phát thanh; truyền thanh trực 

tiếp về buổi Lễ Công bố. 

5- UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các Hội, đoàn thể, tổ vệ sinh ra 

quân tổng vệ sinh môi trường (vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn, 



trụ sở UBND xã, thị trấn và tại những nơi công cộng); chỉnh trang lại cảnh quan 

môi trường khu dân cư, các tuyến đường, khu công cộng đảm bảo sáng - xanh - 

sạch - đẹp. Chủ động thực hiện tuyên truyền trực quan theo hướng dẫn của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện trên các trục đường giao thông, khu trung 

tâm và khu dân cư, đảm bảo trang trọng để chào mừng Lễ Công bố. 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị các phòng, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện nội dung trên./. 

Nơi nhận:                   
- TTHU, TTHĐND, LĐUBND huyện (b/c);                                         
- Như kính gửi;   

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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