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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 62 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 3 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp  

chuẩn bị tổ chức Tổng kết cuộc thi và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu  

 
Ngày 26/02/2018, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp nghe công tác chuẩn bị Tổng kết và trao giải cuộc thi Khu dân cư kiểu 

mẫu, vườn mẫu; Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu toàn quốc và Tọa đàm, giao lưu, lưu trú tại gia (homestay) tại thôn Phong 

Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Sau khi nghe Chánh Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 20-

TB-BCĐ ngày 10/02/2018; thời gian qua các sở, ngành, địa phương đã có sự vào 

cuộc, chủ động trong việc xây dựng chương trình, kịch bản, tổ chức triển khai và đã 

thực hiện được một số nội dung, công việc. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt các 

nội dung, đảm bảo thiết thực, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan làm việc, thống nhất với Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương để xây dựng Chương trình tổng thể, kế hoạch, 

kịch bản triển khai thực hiện các nội dung Chương trình, dự trù kinh phí báo cáo  

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/3/2018;  

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để chuẩn bị và triển khai cụ thể 

các nội dung của các Chương trình: Tổng kết cuộc thi khu dân cư mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu; tham quan; tọa đàm và Hội nghị toàn quốc; chuẩn bị Chương trình văn 

nghệ tại các Chương trình. 

- Chủ trì chuẩn bị công tác hậu cần; tham mưu việc bố trí ăn nghỉ, đi lại cho 

khách mời Trung ương, các tỉnh đến tham dự Chương trình. 

- Chuẩn bị báo cáo và ý kiến tham luận của tỉnh Hà Tĩnh tại Hội nghị triển 

khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, hoàn thành trước 

15/3/2018. 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện 

của các sở, ngành, địa phương; báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và 

Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung để chỉ đạo thực hiện. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng NTM tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh, UBND huyện Nghi xuân xây dựng Chương trình tổng thể Toạ đàm, giao lưu 

và lưu trú tại gia với Đại sứ quán một số nước tại thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, 
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huyện Nghi Xuân; dự trù kinh phí thực hiện gửi Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh trước ngày 5/3/2018 để tổng hợp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nội dung và tổ chức thực hiện các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian tại Chương trình Tọa đàm; trải nghiệm về lẫy 

kiều, vịnh kiều, ngâm kiều, bói kiều,...; tham quan tại khu di tích Đại thi hào 

Nguyễn Du. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác lễ nghi 

tiếp đón khách; tập huấn, hướng dẫn các gia đình tham gia lưu trú tại gia (homestay) 

về nghiệp vụ du lịch. 

- Chủ trì bố trí địa điểm và sưu tầm các ẩn phẩm văn hóa để trưng bày tại 

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du. 

- Hỗ trợ, tư vấn các hộ gia đình được chọn làm nơi lưu trú tại gia (homestay) 

ở thôn Phong Giang, kể cả hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình nâng cấp, tôn tạo. 

hướng dẫn phục vụ văn hoá du lịch, văn hoá ẩm thực và các trò chơi dân gian trong 

quá trình Đại sứ lưu trú tại nhà dân và buổi tọa đàm. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo phát triển sản xuất tại các điểm đến tham quan phục vụ Hội nghị 

đảm bảo thuyết phục; chỉ đạo chỉnh trang tất cả các vườn hộ tại thôn Phong Giang, 

nâng cấp thuyết phục tại các hộ dự kiến lưu trú tại gia (kể cả cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản...); chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các hộ gia đình thuộc tuyến tham quan sử 

dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ (trồng cây dẫn dụ, xua 

đuổi....). 

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ 

Hội nghị và tại các hộ gia đình được lựa chọn tham gia lưu trú tại gia (homestay); 

- Lựa chọn, cung cấp các sản phẩm đặc sản, truyền thống ngành nông nghiệp 

cho Sở Công thương để trưng bày tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du.  

- Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, chuyên sâu phối hợp cùng với  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để thực hiện tất cả các sự kiện dự kiến từ 

ngày 06-08/4/2018. 

4. Sở Ngoại vụ: 

- Xây dựng chương trình, kịch bản đón tiếp các Đại sứ trong quá trình tham 

dự các Chương trình tại Hà Tĩnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh  liên hệ, xâu 

nối lấy các thông tin về lịch trình đi lại, công tác hậu cần và các thông tin khác gửi 

Ban tổ chức, UBND huyện Nghi Xuân để chuẩn bị đón tiếp chu đáo nhất. 

- Bố trí phiên dịch trong suốt quá trình các Đại sứ lưu trú tại nhà dân và 

Chương trình giao lưu. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện công tác lễ nghi tiếp đón khách quốc tế. 

5. Sở Công Thương: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn  các hoạt động tiểu thủ công nghiệp trong thôn Phong 

Giang (tổ chức có các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, như: Nấu kẹo lạc, ép dầu, 
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làm miến, dệt vải, đan lưới,…); chỉ đạo hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng trong 

Khu dân cư. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghi Xuân xây dựng gian hàng trưng bày các 

sản phẩm đặc sản, truyền thống (có dán tem truy xuất nguồn gốc) tại Khu di tích 

Đại thi hào Nguyễn Du và chịu trách nhiệm sưu tầm các sản phẩm đặc sản, truyền 

thống phi nông nghiệp. 

- Chỉ đạo Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực huyện Nghi Xuân đảm bảo ổn định 

nguồn điện trong thời gian tổ chức Chương trình, chuẩn bị máy phát điện dự phòng 

tại nơi diễn ra Hội nghị và tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản truyền hình trược 

tiếp và đưa tin các hoạt động, đặc biệt là Chương trình Tọa đàm, Tổng kết cuộc thi 

khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017 và Hội nghị toàn quốc, gửi Văn phòng 

NTM và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/3/2018.  

- Liên hệ Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng trực tiếp Chương trình Tọa 

đàm trên sóng VTV và dự trù kinh phí thực hiện gửi Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh trước ngày 05/3/2018 để tổng hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng 02 

phóng sự (mỗi phóng sự khoảng 15 phút) để phát sóng tại buổi Tọa đàm và  

Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu toàn 

quốc, hoàn thành trước ngày 25/3/2018.  

7. 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 các 

Chương trình. 

- Có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu tham dự Chương trình, 

đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ, ngành Trung ương, của 

tỉnh bạn và khách quốc tế tham dự Chương trình. 

- Bố trí xe dẫn đường cho Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế theo quy 

định trong suốt quá trình di chuyển của Đoàn về dự các Chương trình. 

- Bố trí lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ nâng cấp, chỉnh trang các điểm, các tuyến 

tham quan phục vụ Hội nghị. 

- Chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân xây dựng phương án và tổ chức thực 

hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Đại sứ khi lưu trú tại các nhà dân. 

8. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các Chương trình đảm 

bảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/3/2018. 

9. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm tại các nhà dân mà Đại sứ lưu trú, các điểm phục vụ các Chương trình; 

thành lập Tổ cấp cứu lưu động để kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất. 
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10. Sở Giao thông vận tải: Kiểm tra, soát xét, hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các 

địa phương nâng cấp các tuyến đường tham quan phục vụ Hội nghị (có phương án 

sửa chữa, nâng cấp cụ thể, bổ sung các biển báo giao thông, kẻ chỉ đường, trồng cây 

xanh…), đảm bảo tuyến đường giao thông đạt chuẩn thuyết phục. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo 

chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra các  

Chương trình. 

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bố trí lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các địa 

phương nâng cấp, chỉnh trang các điểm, tuyến tham quan phục vụ Hội nghị. 

13. Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: 

Có các hoạt động giúp đỡ các địa phương trong việc nâng cấp, chỉnh trang các điểm 

tham quan phục vụ Hội nghị. 

14. Huyện Nghi Xuân: 

- Chỉ đạo UBND các xã liên quan và trực tiếp tổ chức thực hiện tất cả các nội 

dung liên quan đến các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo UBND xã Tiên Điền và thôn Phong Giang, xã Tiên Điền nâng cấp 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Phong Giang thành Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu điển hình; chỉnh trang, nâng cấp các tuyến trải nghiệm trong 

toàn xã Tiên Điền và các hộ dân có tổ chức lưu trú tại gia (Homestay); chuẩn bị đầy 

đủ về cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ Chương trình tọa đàm: 

Sâu khấu ngoài trời, maket, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các điều kiện 

khác phục vụ Chương trình tọa đàm (có dự phòng phương án nếu thời tiết không 

thuận lợi). 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh bố trí ăn nghỉ cho 

khách mời Trung ương, các đại sứ quán, các tỉnh bạn về tham dự Chương trình. 

- Lựa chọn, cung cấp các sản phẩm đặc sản, truyền thống của huyện Nghi 

Xuân (bao gồm cả các ấn phẩm về văn hóa) cho Sở Công thương để trưng bày tại 

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du.  

- Kiểm tra, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường có tour tuyến đi qua đảm 

bảo chất lượng tốt. 

- Tổ chức thực hiện Chương trình văn nghệ đặc sắc (các tiết mục về văn nghệ 

dân gian), thời gian khoảng 25 phút. 

- Bố trí lực lượng làm công tác lễ tân phục vụ đón tiếp đại biểu tại  

Chương trình Tọa đàm. 

15. Các huyện, thành phố, thị xã:  

- Tập trung chỉ đạo nâng cấp, chỉnh trang các điểm được lựa chọn tham quan 

và ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện; giao Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới,  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện, gửi Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 05/3/2018 và chịu trách nhiệm chỉ 

đạo nâng cấp đảm bảo thực chất, thuyết phục. UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra công 

tác chuẩn bị tại các điểm dự kiến tham quan từ ngày 07-09/3/2018. 

- Hoàn thành việc chấm thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu 

ở cấp mình đảm bảo khách quan, chính xác, lựa chọn ra các điển hình tiêu biểu để 
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tham dự thi cấp tỉnh; gửi hồ sơ về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng 

nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/3/2018, tỉnh sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 16/3-

22/3/2018.  

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung trên và các nội 

dung tại Thông báo Kết luận số 20-TB/BCĐ ngày 10/2/2018 của Ban Chỉ đạo nông 

thôn mới tỉnh và các văn bản đã ban hành về nội dugn liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ NTM tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ngành liên quan; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh, PVP/UBND tỉnh (theo dõi NL); 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT,NL1. (8) 

 T/L CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG  

  

 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Khắc Bằng 
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