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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 4503 /UBND-NL4 

V/v giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Khoa học 

và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh; 

- Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2010-2020, để Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đảm bảo yêu cầu, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công: 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: 

- Xây dựng Chương trình, kịch bản chung; chuẩn bị Báo cáo Tổng kết 10 

năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020 đảm bảo chất lượng tốt; xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào 

thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, trình 

Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh trước ngày 10/9/2019; 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

HĐND và UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan liên hệ đón tiếp đại biểu Trung 

ương, chuẩn bị Maket, biển tên; 

- Chuẩn bị bài khai mạc, tổng kết Hội nghị; 

- In ấn tài liệu phục vụ Hội nghị, bảng biểu, hình ảnh tuyên truyền; 

- Lựa chọn danh mục cung cấp các sản phẩm OCOP gửi Sở Công thương 

để trưng bày; 

- Thống nhất với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị các tiết mục 

văn nghệ; 

- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm phóng sự về kết 

quả, thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; 
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- Góp ý 7-9 tham luận phát biểu tại Hội nghị; 

- Phối hợp báo, đài, đơn vị truyền thông làm công tác tuyên truyền 10 năm 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

- Chuẩn bị các điều kiện về hậu cần; 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo về 

sản xuất sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có liên kết và giải 

pháp nâng cao chất lượng trong tháng 8/2019; 

- Lựa chọn, cung cấp các sản phẩm đặc sản, truyền thống, tham gia OCOP 

ngành nông nghiệp chuyển Sở Công thương để trưng bày; 

- Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện công tác lễ 

tân, khánh tiết phục vụ Hội nghị. 

3. Sở Công thương:  

- Tổ chức Hội thảo giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trong tháng 8/2019; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trưng bày 

các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP để trưng bày tại Hội nghị;  

- Chỉ đạo Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực thành phố Hà Tĩnh đảm bảo ổn định 

nguồn điện trong thời gian tổ chức Hội nghị, chuẩn bị phương án dự phòng (có 

máy phát điện dự phòng) đảm bảo thường xuyên có điện tại nơi diễn ra Hội 

nghị; 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ một cách có hiệu quả trong thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP. 

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì tổ chức Hội thảo Văn hóa ứng xử trong cộng đồng trong tháng 

8/2019; 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới chỉ đạo các đơn vị liên 

quan chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chuẩn bị Hội trường và các 

điều kiện phục vụ Hội nghị; 

- Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm công tác lễ tân, 

khánh tiết phục vụ Hội nghị. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng 

phóng sự ngắn về kết quả, thành tựu và kinh nghiệm 10 năm thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới phát sóng, trình chiếu tại Hội nghị và làm 

đĩa VCD phát cho các đại biểu dự họp, hoàn thành phóng sự trước 30/8/2019;  
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- Chuẩn bị Video clip, hình ảnh minh họa báo cáo kết quả 10 năm thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các tham luận tại Hội 

nghị; 

- Xây dựng kịch bản và truyền hình trực tiếp Hội nghị tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ nay đến 

Hội nghị và sau Hội nghị;  

- Bố trí MC dẫn chương trình tại Hội nghị. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan truyền thông tăng 

cường công tác tuyên truyền về kết quả, phương pháp, cách làm hay trong xây 

dựng nông thôn mới; chỉ đạo Viễn thông Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện liên 

quan và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc tổ chức 

truyền hình trực tiếp toàn bộ thời gian diễn ra Hội nghị. 

8. Sở Tài chính: Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực 

hiện Hội nghị. 

9. Công an tỉnh: 

- Xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự, 

an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau thời gian tổ chức 

Hội nghị; 

- Có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại biểu tham dự, đặc biệt là 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ, ngành Trung ương; 

- Bố trí xe dẫn đường cho Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong suốt quá 

trình di chuyển của Đoàn về tham gia Hội nghị; 

10. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: 

- Chủ trì phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong 

trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị Văn bản 

phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 

2021-2025; 

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh xây dựng kịch bản trao thưởng và bố trí người trao thưởng cho các 

tập thể, cá nhân điển hình. 

11. Báo Hà Tĩnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền 

trước, trong và sau Hội nghị; bố trí phóng viên đưa tin kịp thời; viết bài về 

những thành tựu Hà Tĩnh đạt được trong xây dựng nông thôn mới. 

12. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp: Tổ chức các 

hoạt động Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới tỉnh giai đoạn 2010-2020. 
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Ngoài các nội dung trên, giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương thực 

hiện theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020. 

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn 

vị thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và Ủy 

ban nhân dân tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo, VPĐP NTM TW (để b/c); 

- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chánh, Phó VP Bùi Khắc bằng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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