
UY BAN NHAN DAN 
HUYN CAM XUYEN 

CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Htnh phñc 

      

St: 44 /KH-UBNID Ccm Xuyên, ngày thcng 7 nàm 2019 

KE HOACH 
To chüc Hi thão thIc rñt kinh nghim xây dirng "Khu dan cir nông 

thôn mó'i kiêu mu, vtrô'n mu huyn Cam Xuyên näm 2019" 

Thirc hin Cong van s 4361/UBND-NL4 ngày 2/7/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh v vic t chirc Hi thão ditc rut kinh nghim xây dijng Khu dan cu NTM 
kiu mu, vthn mu. Uy ban nhân dan huyn xay dirng K hotch trin khai T chirc 
Hi thào Khu dan cu nông thôn mâi kiu mu, vun mu huyn Cm Xuyên nàm 
2019 vOi các ni dung cii th nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 

- To chirc Hi thào nhrn chia se nh1rng kinh nghim, cách lam hay, sang tao 
trong xây dmg khu dan cu NTM kiu mu, vuin mu tai  the dja phucmg trén toàn 
huyn. Tr do, nhân rng Cac phuang pháp, each lam hay d dy mtnh hcm nfta 
phong trào xay drng khu dan cu nông thôn mâi kiu mu, VUYn mu trên dja bàn 27 
xã, thj tr.n; Phn d.0 dn ht näm 2019 xay dirng them 25 khu dan Cu NTM kiu 
mâu (tat chuân, 250 vum mu (tat chuân; Co them thi thiu 8 xa dat  chuân tiêu chI 
khu dan CU NTM kiu mu vum mu; 17 xã dã dt Chuân git vtrng Va nâng cao 
mire do dat chuân tiêu ChI. 

- ViC thirC hin xây drng khu dan CU mu, VU?YII mu phài duge triên khai 
sâu rng trong tmg don vj, môi can bO,  (tang viên Va CáC tang 1p  Nhân dan, vi ni 
dung, hInh thre da dng, phong phi, thit th1rC, phü hçip vOi thire tin a tmg don vj, 
dja phuong vói phuang ehâm "phát huy ni 1irc là ChInh", huy dng SÜC manh tng 
hqp trong Nhân dan, dam bào dan Chü trén Co SY sr Chi (tao cUa Cap iy, ChIflh quyn 
và thirc tin a da phuo'ng, CO sâ, phát huy sang kin, sang tto cüa CáC tang 1p Nhân 
dan, tr& thành thim v11 trng tam trong CaC phong trào thi dua cua CaC ban, ngành, 
M.t trn T quôc và các doàn th Cap X. 

II. THANH PHAN, THI GIAN HO! THAO: 

1. Thôi gian, dja dim to chirc dir kin: 

- Thôi gian: Hi thào d%r kin tO Ch1C ngày 09/08/2019 (1 buôi, bat du tir 
7h30'). 

- Dja dim: nhà van hóa Ha Huy Tip,  thj trn Cm Xuyên. 

2. So ltrçrng, thành phân: 

a. S lwing: Di,r kin 466 nguai (Co danh sách chi tiet kern theo) 
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b. Thành phn: 
*c4, tinh: Di din Van phông Diu phi NTM tinh. 
*c4, huyén: 

- Các thành viên Ban chi dao  NTM huyn; 

- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 

- Dai din các phông chuyên mon cp huyn: phông Nông nghip và PTNT, Tài 
nguyen MT, Van boa iT, Kinh th HI; 

- Lath do và chuyên trách Van phông Diu ph& NTM huyn; 

- Dai  din các t chüc hi cp huyn: Hi Nông dan, hi Phi nü, hi Cuu chin 
binh, Doàn thanh niên; 

- Trung tam Van boa truyn thông huyn (Mñ dir và dua tin). 
*ca'pxa  thjtrcin. 

- D& vri cp xã: 25 xã, mi xã miii 3 dng chi, gm: BI thu Dãng üy, Chü tjch 
UBNID xã, can b chuyên trách NTM xä hoc can b ducic phãn cOng phit trách tiêu chI 
Khu dan cu mu, vuôn mu 

- Di vài thj trân: 2 thi t14n, mi thj trn m?yi 2 dng chI, gm: BI thu Bang üy, 
Chü tich UBND thi trn. 

*Cá thón. 

- Dôi vói các xa: 

+ Nhóm xã dng k dat  chun xã nông thôn m&i nàm 2019, xâ nâng cao, xã nông 
thôn miii kiu mu: Miii tht cã các thôn cUa xã, mi thôn mi 2 dng chI (BI thu Chi 
b, thôn tru&ng hoc thôn phó cüa thôn); 

+ Nhóm các xã con lai:  Mi tt cá các thôn cUa xâ, mi thôn mñ dai din Ban 

phát trin thôn. 

- DM v9i 2 thj trtn: thj trn Cm Xuyên (Mñ dai  din 3 t dan ph th?c hin 
xây dirng khu dan cu mu); thj trn Thiên Cm (m?ii dii din 1 th dan ph thrc hin 

xây drng khu dan cu mu). 

*Ho gia dlnh. Các h vuôn mu tiêu biu (Di,r kin 10 he). 

c. Cli ü trI H(3i thdo: 

- Dng chI Dng Quc Cuang - BI thu Huyn üy, Tru&ng ban chi d.o xây 
dmg NTM huyn 

- Dng chI Pham Bang Nht - Chü tjch UIBNID huyn, Phó Trithng ban chi 
dao xây dijng NTM huyn; 

- Dng chI Trn Htru Duyt - Phó Chü tjch UBND huyn — Chánh Van phông 
Diu phi NTM huyn. 

ifi. CH1NG TRuIN1I, NQI DUNG HO! THAO: 
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1. Chtro'ng trInh Hi thão: 

TT Ni dung Thoi gian Chü trl thrc hin 

1 
Don tip, t chire tham quan thrc 
t ti thôn Yen Ms', xâ Crn Yen 

7h15'-7h50' Van phông DP NTM 

2 
On dinh t chirc tai hi trithng Ha 
Huy Tap, thj trn Cm Xuyên 

7h50-7h55' Van phông DP NTM 

Xem phóng sçr kt qua xay dmg 
khu dan cu mu, vuin mâu 

7h55'-8h05' 
Trung tam Van hóa truyn 
thông huyn 

Bat vn d, giOi thiu dti biu, 
thông qua chung trInh 

8h05'- 8h15' 
Van phông HDND - 
UBND huyn 

Báo cáo kt qua thirc hin xây drng 
khu dan cu NTM kiu mu, vuôn 
mu; kinh nghim, each lam hay 
trong qua trmnh trin khai thirc hin 

8h15' - 8h40' 

Die Trn Hftu Duyt - 
PCT UBND huyn, 
Chánh Van phông Diéu 
phi NTM huyn 

6 
Tham luân cUa các dai biu tham 
dirHôitháo(12tham1uân,mi 
tham 1un 10 phüt) 

8h40' - 10h40' 
Các dai biêu tham du Hôi 
thão 

Phát biu cUa dai din Van phông 
DP NTM tinh 

10h40' - 10h50' 
Dai din Van phông Diu 
phi NTM tinh 

8 
Phát biu chi dao cüa Ban chi dao 
NTM huyn 

10h50' - llh 
Die Pham Bang Nht - 
ChU tjch UBND huyn 

9 Phát biu Tng kt Hôi tháo, b mac  llh - 11h15' 

Die Dng Quôc Cucmg - 
BI thu Huyn üy, TB chi 
do xây dmg NTM 
huyn 

2. Ni dung tr9ng tam thão 1un: 

- Dánh giá kt qua ni bt trong qua trInh xây drng khu dan cu nông thôn 
mâi kiu mu, yuan mu tr näm 2013 dn nay; 

- Phân tIch nhü'ng tn tai,  khó khàn, vu&ng mc trong qua trInh trin khai thirc 
hin; 

- Chia sé, thão lun cáe giãi pháp, each lam hay, sang tto, dat  hiu qua cao 
trong qua trInh lath dao,  chi  dao  xây drng khu dan cu NTM mu, vuôii mu th 
nhu: 

+ Giâi pháp d 4n dng nhân dan dng tInh giái tôa tuing rào, cong trInh 
xây drng nhtm ma rng hành lang cáe tuyn dumg giao thông nông thôn tiêu biu 
tai eác nhu: thôn 3, thôn 4 - xã Cm Huy, thôn Chu Trinh - xã Cm Due. 
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+ Cách lam d mi ngui dan chü dng, tçr chü, tir giác, hang say, say me 
tham gia thirc hin xây dçrng khu dan cu NTM kiu mu, vun mu nhu tti thôn 
Yen M, Yen Giang - xâ Cm Yen; 

+ Giâi pháp huy dng ngun 1irc 1n that d thirc hin xây dirng các cong 
trInh phüc igi, nhà van hóa, tram y t.. (bao gm xã hi hóa, huy dng dóng gop cüa 
con em xa quê, huy dng h trg ti'r doanh nghip). . . .nhung không thu qua sirc dan, 
không trái quy djnh cüa nhà nuc nhu thôn M5 Dông, M5r Ha - xâ Cm M; 

+ Giâi pháp nhm th chirc phá bO vithn tap, chinh trang nhà ô', cong trInh phii 
trçl, t chüc san xut trong tmg vu?n h dt hiu qua cao tti thôn Tan An - xä C.m 
BInh, thôn Tam Dng - xã Cm Vjnh, thôn Dinh Phüng - xã Cm Ltc; 

+ Giái pháp v gin giü, báo tn, phát huy các giá trj van hóa lang quê nông 
thôn mâi tai  các thôn 3 - xä Cm Huy, thôn Dinh H - xà Cm Lac,  thôn Lien 
Thành - xã Cam Nhuvng. 

+ Giãi pháp d giâi quyt dugc vn d 0 nhim môi trueing và xây dimg môi 
tri.thng xanh, sach,  dep, than thin trong khu dan Cu nhu tii các thôn Dinh Ho - xã 
Cm Lac; thôn Chu Trinh - xã Cm Due; thôn Thành Xuân - xâ Cm Ha. 

+ Giãi pháp "he gia dInh giüp nhau" trong xây dimg Khu dan cu NTM kiu 
mu nhu thôn Dinh PhUng, Dinh H - xã CAm Lc. 

+ Kinh nghim, cách lam hay trong qua trInh xây dirng dt chuân 5 tiêu chI 
vu&n mAu nhu: ông Dng Van Hung, thôn Dinh Phüng, xã CAm Lc; ông Lê Xuân 
Thanh, thôn Trung Tin, xä CAm Trung; ông Nguyn Cong Dti, thôn Thin N, xâ 
CAm Quan. 

3. Dir kin thành phAn tham gia phát biu thão 1un: 

TT H và ten Ni dung phát biu Thôi 
gian 

Ong VO Ta Th9 - BI thu 
kiêm thôn tnrâng thôn 
Chu Trinh, xa Cam Du 

Giâi pháp d vn dng nhân dan dng tInh giãi töa tu?mg rào, 
cong trInh xây dtrng nhm mi rng hành lang các tuyên 
duông giao thông nông thôn 

10 
phüt 

2 
Ba Nguyn Thj Dn - BI 
thu Chi b thOn Yen M5, 
xã C.m Yen 

Cách lam d mi ngu?ii dan chü dng, t1r chü, t1r giác, hang 
say, say me tham gia thrc hin xây dirng khu dan cu NTM 
kiu mu, vuôn mu 

10 
phüt 

3 
Ong Nguyn Xuân TOng 
- ThOn truO'ng thôn Tan 
An,xãCmBInh 

Giãi pháp üng dung các tin b khoa h9c k5 thu.t trong san 
xu.t vu6n, nâng cao thu nhp cho cu dan nông thôn 

10 
phcit 

Ong Nguyn DInh 
Thucing - BI thu Chi b 
thôn M5 Dông, xä Ctm 
My 

Giái pháp huy dng ngun lirc lO'n nht d thçrc hin xây 
dirng CáC Cong trInh phüc igi.. (bao gm xä hi hOa, huy 
dng dóng gop ciia con em xa quê, huy dng h trçi t1r doanh 
nghip). . . .nhung không thu qua src dan, không trái quy cii 
cüa nhà nuOc 

10 
phut 
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TT Ho và ten Ni dung phát biêu ThM 
gian 

5 
Ong Trn Van Thin - 
BI thu Chi b thôn 3, 
CmHuy 

Giãi pháp v gin gifl, bão ton, phát huy các giá trj van hóa 
lang quê nông thôn mâi 

10 
phüt 

6 

Ong Lê Van San-BI thu 
kiêm thôn truOng thôn 
Thucng Long, xã Cm 
Quan 

Giãi pháp d giãi quyêt duqc van dê 0 nhiêm môi trung va 
xây dimg môi trumg xanh, stch, dçp, than thin trong khu 
dan cu 

10 
piuit 

7 
Ba Nguyn Thj Thu - BI 
thu Chi b thôn Dinh 
H&xaCmLac 

Giái pháp "hO gia dInh giüp nhau" trong xây dirng Khu dan 
cu NTM kiu mu 

10 
phit 

8 
Ong Pham VAn LOc  — 
thôn tru6ng thôn Tam 
Dng, xA Cm Vjnh 

GiAi phAp nhrn t chirc phA bO vuO'n tap, chinh trang nhA U, 
cong trinh phii trq, th chiirc sAn xut trong tmg vu6n hO dtt 
hiu quA, cho thu nhp cao 

10 
phüt 

Ba Pham Thi Hiên - Chü 
tjch HOi  phiinft huyn 

Phthmg phAp lAnh ctao chi dao  thirc hin tot cOng tác "nAm 
không, ba sach"  gn vâi xay dirng, chinh trang khu dan cu 
mâu, vun mAu 

10 

10 
Ong Dng VAn Hung, 
thôn Dinh Phung, 
Crn Lac 

Kinh nghim trong qua trinh chi dao  xây dimg dat  chuân 5 
tiêu chI vuOn mu 

10 
phüt 

11 
Ong Nguyn Cong Dai, 
thôn Thin NO,  xA Cm 
Quan 

Kinh nghim trong quA trInh chi dao  xây dmg dat  chuân 5 
tiêu chf vuO'n mu 

10 
phut 

12 
Ong Lé Xuân Thành, 
thôn Trung Tin, 
C.m Trung 

Kinh nghim trong quA trInh chi dao  xây d1rng dat  chuân 5 
tiêu chI vu6n mu 

10 
phUt 

(Trên day là dy' kiln các ni dung tháo lun, tuy nhiên trong qua trInh Hi 
tháo có thl rit ngn các tham ludn, dành thô'i gian cho các ni dung phát bilu, j 
kiên dli thoai, tranh 1uç2n khác nhim lam rô các giái pháp dl tháo g& nhüg ton tgi, 
khó khán, vithng mlic trong qua trInh thy'c hiçn xáy c4mg  khu dan cu' máu, vuô'n 
mu) 

IV. KINH PHI THIC HIN: Sir diing ngun Kinh phi xây dirng Nông 
thôn mâi näm 2019 (Co dy' trui kinh phi kern theo). 

IV. TO CHU'C THIIC HIN: 
1. Van phOng Nông thôn mth huyn: 
- Chü trI, ph6i hçp vâi VAn phông Huyn üy, VAn phông HDND-UBND 

chun bj báo cáo dánh giá kt quA thirc hin xây dçrng khu dan cu mu, vuin mâu, 
nhung kinh nghim, each lam hay trong qua trInh trin khai thirc hin. 
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/' 
TM.UY BAN NHAN DAN 

KT.CHU TICH 
CHUT'CH 

- Chü trI phi hçip Trung tam truyn thông huyn: Chun bj market, kh.0 
hiu, pano, hi trix6ng, nuc ung va cac diu kin khác phiic v1i Hi thâo. 

2. Trung tam Van hóa truyn thông huyn: Xây dirng phóng si1 nêu bt kêt 
qua trong xay dirng khu dan cix mu, \Tuôn mu ti các dja phuang (hInh ành phóng 
sir có so sánh hInh ãnh truc xay dmg nông thôn mâi và sau xây dirng nông thôn 
mOi ti các xâ); Cu can b dir, thra tin bài v Hi thão. 

3. Van phông HDND-UBND: phi hcip Van phông Diu phi NTM huyn 
ban hành giy m1i. 

4. UBND các xã, th trân: b trI dy dü thành phn tham gia. 
Trén day là K hotch th chüc Hôi thão "Khu dan cix NTM kiu mâu, VLr?Yn mâu 

huyn Cam Xuyên nàrn 2019" dê nghj các Co quan don vj, phôi hçip thirc hin tot các 
ni dung Kê hoach./. 

Noinhmn: 
- TT Huyn üy, TT HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các thành viên BCD XDNTM huyn; 
- UBMTTQ, các Doàn the cap huyn; 
- Các phông, ban, dan vj cap huyn; 
- UBND cac xã, thj trail; 
- Lru: VT, NTM. (j ,.Z 
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my MEN THANH PHAN DiI BIEU DTf MEN M(I TO CHUC HQI THAO 
KHU DAN CU' MAU, VEXON MAU HUYN CAM XUYEN 2019 

(Kern theo K hogch s /KH-UBND ngày /7/2019 cia Uy ban nhán dan huyn, 

TT Ten thin vi 
SO hrqng 

khách mô'i 
Dien giãi 

1 l3ai biu cp tinh 4 

+ Van phông DP NTM tinh 4 
Lành do Van phOng DP NTM tinh; Die Lê Van Hin; Die Trn Huy 
Toãn; Lái xe 

2 Di biu cap huyn 54 

+ BanehidoNTMhuyn 29 
Die Dng Quc Cuong - BTHU; Die Ha Van Binh - PBT TT Huyn 
üy; die Nguyn Thanh Long - Chü tjeh MTTQ, TB Dan v 

+ 
Chü tch, eác PCT UBND 
huyn 

Die Pham Dang Nht - Chü tjch UBND huyn; Die Trn H&u Duyt 
PCT UBND huyn; die Phm Van Thing - PCT UBND huyn 

+ Hôi nông dan 2 Chü tjch Hôi ND huyn, PCT Hi ND huyn 

+ Hôi phii nü 2 ChU tjch Hôi PN huyn, PCT hi PN huyn 

+ Doân thanh niên 2 BI this, PBT Doàn TN 

+ Hôi euu chin binh 2 Chü tjch, PCT Hi cru CB 

+ 
Van phOng DP NTM 
huyn 

7 Lnh do, chuyên tráeh Van phông NTM huyn 

+ 
Phong Nong nghip và 
PTNT 

2 Lanh do phông NN&PTNT, can b ehuyên mon 

+ PhOng Tài nguyen MT 1 Di din lanh do phOng 

+ PhOng Kinh t HT 1 Di din lãnh do phOng 

+ PhOng Van hóa TT 1 Di din lanh do phông 

+ 
Trung tam Van hóa truyên 
thông huyn 

2 Giám dc Trung tam, can b disa tin bài 

Bi biu cp xã (27 , 
th1 tran) 

79 

- Cp xã: Mi xã có 3 ngtrôi (BI thir Bang üy, Chü ttch  UBND 
xA, Chuyên trách NTM hoc can b thrç'c phân cong phti trách 
TC) 
- Thj trn: Mi thj trn môi 2 ngirô'i (BI thir DU, Chü tjch UBND 
TT) 

4 Dii biu cp thôn 319 

+ CrnBInh 18 
Co 9 thôn, mi thôn m?ii 2 ngixi (BI this, thôn triRng hoc thôn 
phó) 

+ CrnThânh 18 
Co 9 thôn, mi thôn mi 2 ngtrñ (BI this, thôn tru6ng hoc thôn 
phó) 

+ CmLc 24 
Co 12 thôn, mi thOn mäi 2 nguYi (BI this, thôn trung hoc thôn 
phó) 

+ CmVjnh 14 
Co 7 thôn, mi thôn môi 2 ngithi (BI this, thôn triiàng hoe thôn 
phó) 

+ CmDuê 24 
Co 12 thôn, mi thôn miii 2 nguôi (BI this, thôn tnthng hoc thôn 
phó) 
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TT Ten don vj 
SO hrçYng 

khách mM 
Din giãi 

+ CmQuan 18 
Co 9 thôn, mi thôn môi 2 nguñ (BI thu, thôn tr1xng hoc thôn 
phó) 

+ CmM 16 
Co 8 thôn, mi thôn môi 2 ngu?i (BI thu. thôn trumg hoc thôn 
phó) 

+ CmTrung 12 
Co 6 thôn, mi thôn mi 2 ngiii (BI thu, thôn trlxng hoc thôn 
phó) 

+ C.mLTnh 12 
Co 6 thôn, mi thôn mri 2 ngu?i (BI thu, thôn tnthng hoc thôn 
phó) 

+ CmLôc 10 
Co 5 thôn, mi thôn m?i 2 ngithi (BI thu. thôn truOng hoc thôn 
phó) 

+ CmHà 16 
Co 8 thôn, mi thôn myi 2 nguè'i (BI thu, thôn tru&ng hoc thôn 
phó) 

+ CAmThinh 18 
Co 9 thôn, m6i thôn mài 2 ngu?i (BI thu, thôn trixOng hoc thôn 
phó) 

+ Crn Nhuqng 18 
CO 9 thôn, mi thôn mi 2 ngui (BI thu. thôn tru&ng hoc thôn 
phó) 

+ Cm Thãng 7 CO 7 thôn, mi thôn mi 2 nguii (M?ñ di din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Nam 9 Co 9 thôn, mi thôn m?ñ 2 ngu?ii (Mdi dai  din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Yen 7 Co 7 thôn, mi thôn m?i 2 ngithi (Mcxi di din Ban phát trin thôn) 

+ CmQuang 10 
Co 10 thôn, mi thôn mi 2 ngu?i (Môi di din Ban phát trin 
thôn) 

+ C.m Hung 9 Co 9 thôn, mi thôn m?yi 2 ngithi (M?ii dai  din Ban phát trin thôn) 

+ C.m Huy 7 CO 7 thôn, mi thôn mxi 2 nguñ (Mdi di din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Phc 7 CO 7 thôn, mi thôn môi 2 ngithi (Mdi i din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Minh 9 CO 9 thôn, mi thôn miii 2 ngiRñ (Mñ di din Ban phát trin thôn) 

+ C.m Thach 6 CO 6 thôn, mi thôn miii 2 ngu1i (Môi di din Ban phát trin thôn) 

+ Cm HOa 8 CO 8 thôn, mi thôn mi 2 ngu?ñ (Môi di din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Duong 9 Co 9 thôn, mi thôn m?i 2 nguè'i (MOi di din Ban phát trin thôn) 

+ Cm Son 9 CO 9 thôn, mi thôn m?i 2 ngu&i (Mdi di din Ban phát trin thôn) 

+ TT Cm Xuyên 3 Môi 3 ti dan ph thiic hin xây drng khu miu (TDP2, TDP4,TDP6) 

+ TT Thiên dm 1 Mi 1 t dan ph thirc hin xây drng khu mu 

5 H vtrô'n mu 10 Các h vtrôii mu tiêu biu trên dla  bàn huyn 

TONG CONG 466 

Page 2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		2019-07-24T07:44:23+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!




