
UY BAN NHAN DAN 
HUYN CAM XUYEN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do- Hanh phüc 

   

S: 4640 /KH-UBND Gain Xuyên, ngày 4 L tháng 7 nám 2019 

KE HOACH 
.x • A - • A Trien khai to chuc HQJ ngh Tong ket 10 nam thirc hiçn Chtro'ng trinh MTQG 

xây dipig Nông thôn mói giai do.n 2010 — 2020 
Huyn Cam Xuyên 

Thirc hin K hotch s 127 /KH-UBND ngày 07/5/20 19 cüa UBND tinh v 
tong kêt 10 11am thirc hin Chucmg trInh rn11c tiêu quôc gia xây dmg nông thôn 
mói giai doan 2010 - 2020; Thông báo so 422-TB/HU cüa Huyn üy ye vic 
thông báo kêt 1un cüa Ban Thithng vi Huyn üy tai  hi nghj ngày 21/6/2019; Uy 
ban nhân dan huyn xây dirng kê hoach triên khai to chüc Hi nghj tong kt tai 
huyn Cam Xuyên cii the thu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU. 
- Dánh giá toàn diên, thng th kt qua dt ducic và tác dng cüa Chucing 

trInh mic tiêu quOc gia xây dirng nOng thôn mi giai don 2010 - 2020 sau 10 
nàm thirc hin, nguyen nhân thành cong và nhUng ton ti, hn chê; nit ra cac bài 
hçc kinh nghim, lath dio, chi dao,  tuân thü: quy chê quán 1, diêu hành thçrc 
hin các chuo'ng trInh m1ic tiêu quôc gia. 

- D xu.t các nguyen tc, chü truong, c ch, chInh sách Va giâi pháp chü 
yeu triên khaiChrnmg trInh giai dotn 2020 - 2025 và djnh hurngdên 2030. 

- T chüc vinh danh, khen thu&ng các tp th, cá nhân din hInh tiêu biu 
thirc hin Phong trào thi dua "Ca huyn chung sirc xây drng nông thôn mth" giai 
doan 2010 - 2020. 

- Vic tng k& phãi dam bão thi& thicc, hiu qua. 
II. THANH PHAN, NO! DUNG, THOI GIAN HQI NGH. 
1.Thô'i gian, da diem to chfrc dy kin: 
1.1 Thai gian: Hi nghj dir kin t chirc 1 bui, tir ngày 19 - 22/8/20 19. 
1.2 Dja dim: Hi trueing Nhà van hóa Ha Huy Tap. 
2. Thành phn: Thành phn tham dir hi nghj khoâng 400 ngithi, gôm các 

thânh phân sau: 
* Otinh: 
- Dai din Ban chi dto Xây dimg NTM tinh; 
- TruOng, Phó Doàn và Thành viên Doàn cong tác cüa BTV Tinh üy tai 

huyn; 
- Dii din lAth do Van phông Diu phi NTM tinh; 
- Các thành viên t cong tác cüa Van phông Diu phi NTM tinh tti huyn 

Cam Xuyên; 
- Dai then Dài PT-TH tinh, Báo Ha Trnh. 
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* Ohuyn: 
- Các dng chI trong Ban Thu&ng vt huyn üy; 
- Chü tjch MTTQ huyn; 
- Các dng chI Phó chü tjch: HDND, UBND, UBMTTQ huyn; 
- Các dng chI dugc Ban Thu?mg vi Huyn üy phân cong chi dto c s&; 
- Các thành viên Ban Chi dao  Chung trInh MTQG xây dmg NTM, do thj 

van minh; giâm nghèo ben vüng và mOi xã mt san phâm huyn; 
- Các thành vien T cong tác chi dao xay dirng nông thôn mâi tii các xã v 

dIch näm 2019. 
- Tru&ng các phông, ban, ngành phii trách các tiêu chI; 
- Lânh dto và chuyên vién Van phông Diu phM NTM huyn; 
- Trung tam Van hóa — Truyn thông huyn; 
* O xã, thj trn: 
- BI thu Dâng üy, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND; 
- Chü tjch UB MTTQ, Trizâng các doàn th cp xã; 
- Can b phi trách NTM, dO tM van minh xa, thj trn; 
-,Thôn tru&ng các thôn; T trrn1ng các To danph BI thu chi b thôn, To 

dan phô dugc ch9n lam diem xây dimg khu dan cu kiêu mâu; 
- Các tp th& Ca nhân, chü mO hInh có bài tham 1u.n và duqc khen thithng; 
3. Ni dung, chtroiig trinh: 
3.1. Ni dung chmnh cüa H?3i  nghj: 
- Tng kt 10 näm thirc hin Chuong trInh miic tiéu quôc gia xây drng 

nông thôn mói giai doan 2010 — 2020; giâi pháp chü yeu triên khai Chuang trInh 
nông thôn m9i giai domn 2020 - 2025 và djnh huàng den 2030. 

- Biu ducing, khen thung nhftng tp th, cá nhân có thành tIch XULt sac 
trong th?c hin Chixcmg trInh MTQG xay dirng Nông thôn mói giai dotn 2010 — 
2020. 

3.2. Chu'ong trinh H3i nghj Tang kEt: 

TT Ni dung Thôi gian Chü trI thirc hin 

1 Don tip di biu 7h00- 7 h30' 
Ban T chrc Hôi 

nghj 

2 Tuyên b 1 do và giâi thiu dai  biu 7h30' - 7h40' 
Ban To chCrc Hôi 

nghj 

Xem phOng sir v kt qua thirc hin 
Chucmg trInh NTM 

7h40' - 7 h5 5 
Trung tam Van hóa — 

Truyn Thông 
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Báo cáoTng kt 10 nàm thixc hin 
Chucing trinh miic tiêu quôc gia X)T 

d%rng nông thôn mOi giai doin 2010 — 
2020; giãi pháp chU Yêu triên khai 
Chucng thnh giai domn 2011 - 2025 và 
djnh hin9ng dn 2030 

7h55- 8h30' 
Die Trân HUii Duyt-

Phó BCD- Chánh 
van phông DP NTM 

5 Tham luân cüa các dan vi 8h30' - 9h30' Các dan vj tham lun 

6 Giâi lao 9h30' - 9h45' - 

Phát biu, thão 1un cüa các dti biu 
tham dr hi nghj 

9h45 '- 1 Ohi 0' Dai biu 

8 
Khen thu&ng các tp th& Ca flhafl có 
thành tIch sc trong XI) NTM. 

10h10- 10h30' 
PhôngNi vi(Ca 

quan TT FIB Thi dna 
khen thu&ng huyn) 

9 Phát biu cüa Dai biu cp tinh 10h30'- llh00' Dati biu tinh 

10 Kt 1un, B mtc Hi nghj llhoo' - 11h30' 
Dai diên Lãnh dao 
BCD NTM huyn. 

III. TO CH1YC THIIC Hh1N: 
1. Van phông Huyn üy, UBNID huyn: 
Phi hçip Van phông Diu phi nông thôn miii huyn tham mini ban hành 

giây mdi, xây dimg chuang trInh, ni dung Hi nghj. 

2. Van phông Diu phi NTM huyn: 
- Chü trI xây dirng dir thâo báo cáo tng k& 10 näm, t chüc 1y kin 

dóng gop cüa Thuing vi huyn üy, Các thành viên Ban chi dao,  Tru&ng các 
phông, ban ngãnh cap huyn trithc ngày 10/8/2019. Tong hqp, hoàn thin báo cáo 
chInh thüc trw9c ngày 15/8/2019. 

- Tham muu lira chn d xut các cá nhân, tp th có thành tIch xut sc 
trong xây dimg nông thôn miii giai doan 20 10-2020 dê tuyên ducing, khen thithng 
tti Hi nghj. 

- Lua chçn, hmng dn các dan vj, cá nhân chutn bj ni dung tham 1un tai 
hi nghj. 

- Tham muu, xây dimg Dr toán kinh phi t chüc hi nghj; Phi hçp vOi 
Van phông Huyn üy, UBND huyn ban hành giây môi, xây dirng chuang trInh, 
ni dung Hi nghj. 

- Phi hqp vâi Trung tam Van hóa — Truyên thông chu.n bj hitr'tthng, ba 
may, market, nuc uông, bang rOn, khâu hiu phc vi Hi nghj tong kêt. 

3. Phông TC-KH: 
Th.m djnh Dir toán Van phông Diu phi NTM huyn d tham mini can 

cti ngân sách, cap kinh phi dam bâo triên khai thirc hin. 
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4. Phông Van hóa — Thông tin: 
- Ph& hçip Trung tam Van boa - Truyn thông, UBND các xã, thj trân tang 

cung cong tác thông tin, tuyên truyên các ni dung lien quan cOng tác xây dçrng 
nông thôn mâi, do thj van minh trên dja bàn. 

- PMi hçip Van phông Diu phi NTM huyn dua tin, bài lien quan dn 
cOng tác triên khai tong kêt 10 näm thirc hin Chuang trInh miic tiêu quôc gia xây 
dirng nông thôn mth giai doan 2010-2020 len Trang thông tin - din ti:r huyn. 

5. Trung tam Van hóa — Truyn thông: 
- Chü trI, phi hçp Van phông DP NTM huyn xây drng phóng sir chuyén 

dê ye Kêt qua thirc hin Chuang trInh MTQG xây dimg NTM trên dja bàn huyn 
dê tuyên truyên tti Hi nghj (th?ii lucing khoãng 15 phüt). 

- Phi hçip chun bj hi trut'mg, ba may, market, nuâc ung, bang ron, 
khâu hiu trong và ngoài hi truông dê phiic vi Hi nghj. 

6. Phông Ni vii - Co quan TT HI) Thi dua khen thirong huyn: 
Phi hçrp vi Van phông Diu phi NTM huyn, tham mixu cOng tác thi dna 

— khen thuâng và thirc hin diêu hành cOng tác Thi dua khen thu&ng. 
7. Các phông, ban, ngành, don vj lien quan: 
Phé,i hçip vâi Van phông Diu phi NTM huyn cung cp dy dU các s 

lieu lien quan den kêt qua t1c hin Chuang trInh MTQG xây d%rng NTM; nghiên 
cru, gop du thào báo cáo dê hoàn thin báo cáo chInh thüc dam báo thai gian, 
chat lisgng. 

A . A A A A 

8. Be ngh Uy ban MTTQ, cac doan the cap huyçn: Phoi hçip vrn Van 
phông Diêu phôi NTM huyn cung cap thông tin, các sO lieu lien quan den kêt 
qua thirc hin Chumig trInh MTQG xây dmg NTM; nghiên ciru, gop dir thâo 
báo cáo de hoàn thin báo cáo chInh thirc dam bão thai gian, chat luqng. 

Trên day là K hoach trin khai t chüc Hi nghj Tong k& 10 nAm thirc 
hin Chuong trInh MTQG xây drng NOng thOn mâi giai don 2010 — 2020 huyn 
cam Xuyen, dê nghj các phông, ngà9h, co quan, dn vj lien quan phôi hp thçrc 
hin tot các ni dung cüa K hoch./. 

Nci nhân: 
- TT Ban Chi dao  NTM tinh; 
- VPDP NTM tinh; 
- TT Huyn us'; TT HDND huyn; 
- Ban Chi dao NTM huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ và eác doàn the cap huyn; 
- Các phông, ban, ngành lien quan; 
- Van phông Huyn üy; 
- Van phOng HDND&IJBND huyn; 
- Van phông Diêu phôi NTM huyn; 
- Trung tam Van hóa — Truyên thông; 
- BCD, UBND các xã, thj trân; 
- Luu: VT,NTM. 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2019-07-11T15:10:08+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên<ubcamxuyen@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




