
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN NGỌC HỒI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

     Số:                                                           Ngọc Hồi, ngày          tháng         năm        

  V/v kiểm tra, rà soát đánh giá  

các tiêu chí xây dựng NTM xã Đắk Dục           

             

Kính gửi: 

    - Các thành viên BCĐ nông thôn mới huyện; 

    - Ủy ban nhân dân xã Đắk Dục.   
 
 

 

Thực hiện Công văn số 2463/UBND-NNTN, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi vào danh sách 

các xã mục tiêu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

Căn cứ Báo cáo số 459/BC-SNN-NTM, ngày 25/10/2019 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về kết quả rà soát, đánh giá khả năng đạt chuẩn xã 

nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.  

Để phấn đấu đưa xã Đắk Dục đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

cụ thể như sau:  

1. Chi cục Thống kê huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, 

UBND xã Đắk Dục khẩn trương đánh giá tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu 

người trên địa bàn xã. Theo báo cáo của UBND xã cuối năm 2018 thu nhập bình 

quân đầu người 21 triệu; tuy nhiên, mức thu nhập này chưa phản ánh đúng thực tế 

do đó cần phải hướng dẫn, đánh giá nội dung tiêu chí này. Hoàn thành và báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

15/11/2019. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, hướng dẫn xã Đắk Dục đánh giá Tiêu 

chí số 13.1 về nội dung xã có Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật 

hợp tác xã năm 2012. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị liên quan rà soát, 

hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 13.2 về nội dung xã có mô hình liên kết gắn với 

tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế lấy mẫu nước của người dân sử dụng 

kiểm định chất lượng nước sạch theo quy định để có cơ sở đánh giá Tiêu chí 17.1 

về nội dung tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. 

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất UBND huyện nguồn kinh phí để 

lấy mẫu nước để kiểm định chất lượng nước sạch theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành tổ chức rà soát, hướng dẫn đánh giá 

tiêu chí số 2-Giao thông, số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, số 9- Nhà ở 

dân cư; đồng thời, phối hợp Chi nhánh điện lực Ngọc Hồi kiểm tra và có biện pháp 

xử lý bổ sung trụ và hệ thống điện sinh hoạt tại thôn Đăk Hú, Đăk Ba; làm mới 
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điện sinh hoạt tại lô 02 thôn Nông Kon, trục thôn Nông nhầy 1 và một số điểm của 

thôn Ngọc Hiệp, để các hộ dân sử điện được an toàn theo quy định Tiêu chí số 4.2 

về nội dung tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (theo Công 

văn số 1456/SCT-QTNL, ngày 23/10/2019 của Sở Công thương).  

5. Các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí phối hợp hướng dẫn UBND xã 

Đắk Dục thực hiện rà soát, đánh giá và hoàn thành thủ tục để có cơ sở đề nghị 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. 

6. Ủy ban nhân dân xã Đắk Dục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

huyện phụ trách các tiêu chí lập các thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ các tiêu chí đề nghị 

cấp thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

7. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện 

(qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) trước ngày 30/11/2019 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
   

 Nơi nhận:                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên (t/h);                   KT. CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy (b/c);                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;        
- CVP, các PCVP;     

- Lưu: VT,TH.                              

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                           Vương Văn Tuyên  

                                                                                               
 


		2019-11-04T14:08:17+0700


		2019-11-04T14:59:38+0700


		2019-11-04T14:59:38+0700


		2019-11-04T14:59:38+0700


		2019-11-04T14:59:38+0700


		2019-11-04T14:59:38+0700




