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Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị
xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới;
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét,
công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 12/7/2019 của Thủ tướng
Chính phủ Công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2018;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí
huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ công bố và đón
nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018, như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Biểu dương những thành quả của nhân dân và cán bộ huyện Nghĩa
Hành đã nỗ lực đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận công lao
của các tầng lớp nhân nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đã có
những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với triển khai thực hiện cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện
Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu
- Tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đảm bảo
trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương.
- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phải được tổ
chức sôi nổi, rộng khắp; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ
sinh môi trường “xanh, sạch, đẹp”.
- Đón tiếp đại biểu khách mời và Nhân dân về dự Lễ phải thể hiện trang
trọng, chu đáo, an toàn và đúng quy định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) bằng nhiều hình thức đa
dạng, phong phú, nhất là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ
tỉnh đến các xã; tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động về hiệu quả phong
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
2. Chương trình Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ công nhận “huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2018”
a) Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20/8/2019 - 25/8/2019;
- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện Nghĩa Hành.
b) Thành phần tham dự:
* Đại biểu khách mời Trung ương (Do UBND tỉnh mời).
- Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban
Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai
đoạn 2016 - 2020;
- Đại diện Văn phòng Chính phủ;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;
- Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại các cơ quan Trung ương quê Quảng
Ngãi hoặc đã từng công tác ở tỉnh Quảng Ngãi.
* Đại biểu địa phương (Do UBND huyện Nghĩa Hành mời)
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
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- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2016 - 2020;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới tỉnh.
- Đại diện Thường trực huyện ủy, thành ủy, đại diện Lãnh đạo HĐND,
UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương trên
địa bàn tỉnh;
* Đại biểu các xã, thị trấn, thôn, khối phố, công dân tiêu biểu trên địa
bàn huyện; đơn vị, địa phương kết nghĩa; cơ quan, doanh nghiệp liên quan.
c) Chương trình Lễ công bố (Dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài
Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi), gồm các nội dung sau:
- Đón tiếp đại biểu đến dự Lễ (UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối
hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh).
- Chương trình văn nghệ chào mừng (UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì
thực hiện).
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Diễn văn khai mạc (đại diện lãnh đạo UBND tỉnh khai mạc).
- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011 - 2018 (Chủ tịch UBND
huyện Nghĩa Hành).
- Công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận
huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (Ban Chỉ đạo tỉnh
thực hiện và mời đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương trao).
- Công bố Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh (Ban Thi đua –
Khen thưởng tỉnh thực hiện và mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao).
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.
- Phát biểu tiếp thu, cảm ơn và phát động thi đua (lãnh đạo UBND
huyện).
d) Trang trí Lễ đài, khu vực tổ chức Lễ
- Phông Lễ đài:
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
LỄ CÔNG BỐ VÀ ĐÓN NHẬN
HUYỆN NGHĨA HÀNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
Nghĩa Hành, ngày ...... tháng ...... năm.....
- Bố trí bục phát biểu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, cờ chuối,
băng rôn, biểu ngữ.
- Tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính về trung tâm huyện, các
khu dân cư tập trung: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ; lập danh sách, phát hành giấy mời đại
biểu do UBND tỉnh mời và theo dõi xác nhận thông tin đại biểu dự Lễ.
- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện
Nghĩa Hành xây dựng kịch bản để tổ chức, điều hành Lễ.
- Tham mưu UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành tổ chức tiếp đón
đại biểu là khách mời Trung ương có liên quan.
- Hướng dẫn UBND huyện Nghĩa Hành xây dựng báo cáo tóm tắt kết
quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của giai đoạn
2011 - 2018.
- Chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
- Kiểm tra nội dung, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ.
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu, trình Chủ
tịch UBND tỉnh Quyết định khen thưởng cho Nhân dân và Cán bộ huyện
Nghĩa Hành đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn
mới.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định
khen thưởng công trình phúc lợi đối với huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông
thôn mới theo quy định.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội
dung chuẩn bị cho buổi Lễ (diễn văn khai mạc, Báo cáo tóm tắt, nghi thức
công bố và đón nhận Quyết định, phát động thi đua,...)
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND
huyện Nghĩa Hành xây dựng kịch bản chương trình tổ chức Lễ.
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- Phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện trang trí, đảm bảo
âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình nghệ thuật và toàn bộ chương trình
Lễ; kiểm duyệt các tiết mục văn nghệ chào mừng phục vụ tại buổi Lễ.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn địa phương
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng pano, băng rôn, tranh ảnh cổ
động và các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng Lễ.
3. Sở Tài chính
- Xem xét cân đối dự toán kinh phí tổ chức Lễ, tham mưu UBND tỉnh
hỗ trợ huyện Nghĩa Hành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các hoạt động
tại buổi Lễ.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định khen thưởng công trình phúc
lợi đối với huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.
4. Sở Y tế
Chỉ đạo bố trí lực lượng nhân viên y tế, đảm bảo phương tiện, thuốc
men để kịp thời phục vụ tại buổi Lễ.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn huyện
Nghĩa Hành thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng pano, băng rôn,
tranh ảnh cổ động và đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Lễ tại địa
phương.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chương
trình truyền hình trực tiếp buổi Lễ.
6. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan xây dựng kế
hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và
sau thời gian tổ chức Lễ.
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, dẫn đường cho lãnh đạo Trung ương về dự
Lễ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan và xây dựng
kế hoạch và tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực tổ chức Lễ.
7. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định khen thưởng cho
Nhân dân và Cán bộ huyện Nghĩa Hành đã có thành tích xuất sắc trong phong
trào xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện phần công bố
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho huyện Nghĩa Hành đạt
chuẩn nông thôn mới.
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8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kịch bản và
tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp buổi Lễ.
9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh
Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công tuyến đường Quảng Ngãi
- Chợ Chùa dọn dẹp vệ sinh công trường, đảm bảo giao thông và xử lý mặt
đường, tạo sự êm thuận cho toàn tuyến.
10. Các sở, ban, ngành tỉnh
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành phối hợp với
UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện các nội dung liên quan để tổ chức tốt
buổi Lễ; tiếp đón các đại biểu là khách mời của Trung ương thuộc Bộ, ngành
mình về dự Lễ.
11. UBND huyện Nghĩa Hành
- Xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới của huyện gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh góp ý
và hoàn chỉnh để báo cáo tại buổi Lễ; phát động thi đua và bế mạc Lễ.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết và kịch bản chương trình tổ chức Lễ; phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, ban liên quan để phối hợp với các cơ
quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện tổ chức buổi
Lễ đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa.
- Phân công lãnh đạo UBND huyện làm công tác tổ chức điều hành Lễ
(chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu theo chương trình, kịch bản,…)
- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và công tác thông tin, tuyên
truyền trước, trong và sau Lễ.
- Lập danh sách, phát hành giấy mời các thành phần mời thuộc trách
nhiệm mời của địa phương.
- Thành lập các Tổ công tác phục vụ Lễ; có phân công trách nhiệm cụ
thể, rõ ràng, kể cả phân công lãnh đạo đón tiếp, hướng dẫn đại biểu đến dự Lễ
bảo đảm an toàn, đúng vị trí quy định.
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện
hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,
triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường
làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Lễ, gửi Sở Tài chính thẩm định để
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định.
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IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định.
2. Từ nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).
(Sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ công nhận “huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2018”, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và
UBND huyện Nghĩa Hành chủ động phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện
để đảm bảo buổi Lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và
hiệu quả./.
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình giao thông tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hành;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng Ng/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 499).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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