
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:        /UBND-VPĐP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Nghi Xuân, ngày    tháng     năm 2021 
V/v Chuẩn bị các điều kiện làm 

  việc với Kiểm toán Nhà nước. 

 

 

Kính gửi:  

      - Phòng Tài chính - Kế hoạch, VPĐP xây dựng nông thôn mới huyện. 

      - Ủy ban nhân dân các xã: Xuân Lam, Xuân Viên, Xuân Yên.               

   

      

 Thực hiện Công văn 1218/KTNN-HTQT ngày 19/11/2021 của Kiểm toán 

Nhà nước về xác minh kết quả năm 2020 Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020" (có Công văn và lịch làm việc và nội dung kiểm tra gửi kèm theo); 

theo đó Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm tra từ ngày 08-10/12/2021 tại các xã: Xuân 

Lam, Xuân Yên, Xuân Viên. Để chuẩn bị tốt cho Kiểm toán Nhà nước làm việc, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

- Ủy ban nhân dân các xã liên quan: Chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện phục 

vụ công tác kiểm toán theo đúng quy định; cứ cán bộ đầu mối để cung cấp hồ sơ, 

kiểm tra thực địa các mô hình. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Văn phòng Điều phối xây 

dựng NTM huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác chuẩn bị của 

các địa phương; báo cáo kết quả về Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

05/12/2021. 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, Trưởng các đơn vị liên quan 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VPĐP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Danh mục, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình tham gia chương trình tăng cường bảo vệ môi 

trường, ATTP và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

(ĐỂ TRONG TÂM, TỈNH YÊU CẦU MẪU LOẠI CHỌN 1-2 MH, NÊN VP CHỐT LẠI 

NHƯ SAU, CÁC XÃ LÀM PHIẾU ĐK NHÉ) 

 

 

 

 

TT Nội dung đề xuất mô hình 
Đơn vị, địa phương đăng ký xây 

dựng mô hình 
Ghi chú 

1 Cấp nước sạch nông thôn 

- Xuân Hồng,  

- Xuân Hải, Xuân Phổ, Đan Trường, 

Xuân Hội (phòng đã làm) 

 

2 
Phân loại chất thải sinh hoạt tại hộ gia 

đình 
Xuân Liên, Cổ Đạm,   

3 

Xử lý ô nhiễm môi trường và tái sử dụng 

đất bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

sau khi dừng hoạt động, đóng cửa 

Xuân Thành (Bãi chôn lấp rác Xuân 

Thành) 
 

4 

Xây dựng và nhân rộng mô hình thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn 

có quy mô, công nghệ phù hợp với đặc 

thù từng địa phương 

Xuân Yên, Đan Trường  

5 

Xây dựng MH xử lý chất thải và phụ 

phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn 

chất thải cho mục đích sản xuất NN 

Xuân Lam, Xuân Viên,   

6 
Mô hình thu gom, phân loại, cung ứng 

nhựa làm vật liệu tái chế 
Xuân Giang  

7 

Xây dựng MH cải tạo cảnh quan, tăng 

cường trồng cây xanh tại các khu vực 

công cộng, tuyến đường giao thông gắn 

với cảnh quan phát triển du lịch nông 

thôn và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

Xuân Phổ, Xuân Viên ( Trồng cây trên 

các tuyến đường vào khu du lịch) 
 

8 
Mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật 
Xuân Viên  

9 
Xây dựng MH về thực hành nông nghiệp 

tốt hoặc NN hưu cơ 

Xuân Hồng (mô hình dưa đỏ Xuân 

Hồng) 
 

10 

Từng bước xóa bỏ nhà hổ xí không hợp 

vệ sinh, chấm dứt VS ngoài trời, quan 

tâm đến an toàn của phụ nữ, các đối 

tượng dễ bị tổn thương 

Xuân Hội, Xuân Liên, Cổ Đạm  
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