ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PĂH
Số: 73/KH-UBND

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Păh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Công bố xã Hòa Phú
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh
về việc công nhận xã Hòa Phú, huyện Chư Păh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm
2020;
Xét đề nghị của phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tại Công văn số
302/CV-NNPTNT ngày 10/6/2021; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ
chức Lễ Công bố xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU
Công bố, tôn vinh thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa
Phú đã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 202; biểu dương những tổ chức,
cá nhân có đóng góp tích cực cho địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn
mới, góp phần tuyên truyền, động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã giữ
vững danh hiệu đạt được, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí
nông thôn mới các năm tiếp theo.
II. YÊU CẦU
- Tổ chức Lễ Công bố đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, không phô
trương.
- Thời gian tổ chức phù hợp, không dàn trải: thành phần mời đảm bảo quy
định tránh tập trung đông người của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
tỉnh.
III. NỘI DUNG
1. Thành lập Ban tổ chức Lễ Công bố
Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện ban hành Quyết định thành lập
Ban tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới do đồng chí Phạm Minh
Phụng - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương
trình MTQG về xây dựng nông thôn mới làm Trưởng ban và các thành viên Ban
Tổ chức là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng
Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Văn hóa và

Thông tin, Phòng Nội Vụ, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao, Công an
huyện, UBND xã Hòa Phú.
2. Thành phần dự Lễ:
- Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, đại
diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực
Chương trình xây dựng nông thôn mới ), thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách
huyện Chư Păh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng
nông thôn mới tỉnh; các cơ quan truyền thông của tỉnh về tham dự và đưa tin.
- Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các thành viên
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.
- Cấp xã: Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban
MTTQ và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh), các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới xã; Trưởng ban phát triển thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng (phó) thôn; đại diện hộ
gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã; đại diện tổ chức, cá
nhân tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho xã trong xây dựng nông thôn mới; các
doanh nghiệp và Hợp tác xã đứng chân trên địa bàn.
* Lưu ý: Thành phần tham dự lễ không quá 50 người
2. Địa điểm tổ chức
- Tại Hội trường UBND xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh.
- Tại buổi Lễ công bố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo hướng dẫn của các ngành chức năng và đảm bảo thực hiện đúng “Khuyến cáo
5K” của Bộ Y tế.
3. Thời gian: Tổ chức vào ngày 29/6/2021 .
4. Trang trí lễ đài:
- Treo Quốc kỳ và Đảng kỳ tại trung tâm của Lễ đài. Quốc kỳ ở bên phải,
Đảng kỳ ở bên trái (nhìn từ dưới lên).
- Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh (bán thân) đặt trên bục cao phía dưới và
khoảng giữa Quốc kỳ và Đảng kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì Tượng
Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ (nhìn từ phía
dưới lên).
- Maket buổi lễ được trình bày bằng kiểu chữ chân phương, rõ ràng, đẹp và
trang trọng, cụ thể như sau:
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Chư Păh, ngày 29 tháng 6 năm 2021
- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lẵng hoa
của các tổ chức, cá nhân tặng (nếu có) được đặt ở vị trí trang trọng (của tổ chức
Đảng, chính quyền đặt ở giữa, tiếp theo là của các tổ chức, cá nhân khác). Tuy
nhiên, cần hạn chế số lượng lẵng hoa, chỉ nên có không quá 5 lẵng hoa để tránh
lãng phí.
- Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (sau khi được trao) được đặt
trên giá bằng gỗ hoặc kim loại cao 1,5m và đặt ở giữa, lùi về sau Trung tâm lễ đài.
- Khẩu hiệu của buổi lễ được treo ở vị trí phù hợp, tạo cảnh quan đẹp và
trang trọng cho buổi lễ (có phụ lục các khẩu hiệu tham khảo kèm theo).
5. Trang phục dự lễ:
- Trang phục của Ban Tổ chức, các đại biểu dự lễ phải nghiêm trang.
Khuyến khích các đại biểu dự lễ mặc trang phục truyền thống (nếu là người đồng
bào dân tộc thiểu số).
(Theo nội dung Công văn số 274/BCĐ-VPNTM ngày 27/2/2018 về việc
hướng dẫn tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới)
6. Nội dung, chương trình Lễ công bố
Thời lượng tổ chức: 01 buổi, gồm các nội dung chính như sau:
- Nghi thức chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới xã;

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (nếu có) hoặc Lãnh đạo
UBND huyện công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của
UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự lễ (nếu có) hoặc ủy quyền cho lãnh
đạo Ủy ban nhân dân huyện trao bằng công nhận cho xã đạt chuẩn nông thôn mới
và tặng hoa cho đại diện xã (đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã lên
nhận);
- Phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện;
- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện điều hành phần khen
thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới (nếu có).
- Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG xã phát động phong trào thi
đua duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới;
- Lãnh đạo UBND huyện phát biểu bế mạc.
7. Phân công nhiệm vụ:
- Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và
PTNT huyện):
+ Chuẩn bị giấy mời và các nội dung, tài liệu phục vụ Lễ công bố xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
+ Phối hợp với các phòng, ban đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch.
- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện:
Hướng dẫn UBND xã trang trí lễ công bố, trang phục dự lễ. Hoàn thành
trước ngày 27/6/2021.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện: Đưa tin trước, trong và
sau buổi Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
- Phòng Tài nguyên- Môi trường:
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo UBND xã trong việc tổng dọn vệ
sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng. Hoàn thành trước ngày
27/6/2021.
- Phòng Nội vụ huyện:
+ Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khen thưởng cho xã;
+ Tham mưu Quyết định khen thưởng;
+ Chuẩn bị Giấy khen, phần thưởng và điều hành phần khen thưởng tại buổi lễ.

Hoàn thành trước ngày 27/6/2021.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
Phối hợp UBND xã Hòa Phú tham mưu UBND huyện đề xuất kinh phí tổ
chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu
quả. Hoàn thành trước ngày 27/6/2021.
- Công an huyện:
Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn
nông thôn mới.
- Trung tâm Y tế huyện: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo hướng dẫn của các ngành chức năng và đảm bảo thực hiện đúng
“Khuyến cáo 5K” của Bộ Y tế - Cử nhân viên y tế của Trung tâm đến xã Hòa Phú
nơi tổ chức buổi lễ để thực hiện công tác phòng chống dịch.
- UBND xã Hòa Phú:
+ Tuyên truyền, vận động các hộ dân treo quốc kỳ trong ngày tổ chức Lễ
công bố.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tổ chức lễ trên cơ sở
hướng dẫn của các cơ quan được phân công nhiệm vụ nêu trên;
+ Phân công cán bộ phụ trách từng công việc cụ thể;
+ Lập dự trù kinh phí tổ chức Lễ Công bố gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện để tham mưu UBND huyện cấp kinh phí.
+ Chuẩn bị tốt khâu tiếp tân, nội dung, hậu cần và công tác phòng chống
dịch COVID-19
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương tổ chức thực
hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (bc);
- TT HĐND huyện (bc);
- UBMTTQ huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã;
- Lưu VT, KT, Trang QLVBĐH.

Phạm Minh Phụng

