UBND HUYỆN A LƯỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC LỄ CÔNG BỐ XÃ A NGO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẠT CHUẨN NTM

Số:

135 /KH-BTC

A Lưới, ngày 04 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ công bố xã A Ngo
“Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”
Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận xã A Ngo, huyện A Lưới đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018;
Căn cứ Công văn số 06/BCĐ-VPĐP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ban
chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế về việc
hướng dẫn tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban
nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018;
Để thống nhất trong việc tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông
thôn mới, Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Tôn vinh thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Ngo
trong xây dựng nông thôn mới; 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 địa phương giữ vững danh hiệu đạt
được, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới,
đồng thời giới thiệu để các địa phương khác tham khảo, học tập.
II. YÊU CẦU
- Sau khi có Quyết định công nhận xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn mới, ấn
định thời gian cụ thể để tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn
mới, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày ký Quyết định công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
- Tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với
điều kiện của địa phương, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và rộng rãi đến với
người dân.
- Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xã
A Ngo chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động liên
quan đến buổi lễ.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019 (Thứ
sáu).
- Địa điểm: Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Tổng số đại biểu tham dự: 470 đại biểu, gồm:
- Cấp tỉnh: 20 đại biểu: Đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh.
- Cấp huyện: 50 đại biểu: Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện.
* Cấp xã: 400 đại biểu: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 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, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên và các đơn vị đỡ đầu.
- Các cán bộ là lãnh đạo, lão thành qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh
hùng, đại diện hộ gia đình chính sách, gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn xã.
- Đại diện các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho xã
trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới.
- Đại diện các hộ dân trên địa bàn xã A Ngo.
- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới huyện:
- Phối hợp với các phòng ban và xã A Ngo thực hiện các nội dung có liên
quan theo kế hoạch. Đề xuất danh sách khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu
biểu, có nhiều công đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND xã A Ngo
chuẩn bị Bài phát biểu cho lãnh đạo huyện tại Lễ công bố.
- Phối hợp các phòng, ban liên quan và xã A Ngo trong công tác chuẩn bị
cho buổi lễ.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
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- Ban hành Giấy mời theo thành phần (cấp tỉnh, cấp huyện, các xã, thị
trấn), thời gian và địa điểm dự Lễ (Trước ngày tổ chức Lễ 15 ngày).
- Làm công tác tổ chức, điều hành tại buổi Lễ;
- Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện và UBND xã A
Ngo tham mưu bài phát biểu cho lãnh đạo huyện tại buổi lễ;
- Chuẩn bị lẵng hoa lãnh đạo huyện tặng.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Phối hợp phòng, ban liên quan chỉ đạo UBND xã A Ngo:
- Thực hiện việc trang trí Lễ đài, âm thanh, ánh sáng, khánh tiết tại buổi
Lễ;
- Lựa chọn và trang trí các câu khẩu hiệu tuyên truyền trong và ngoài Lễ
đài;
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu UBND huyện về kinh phí hỗ trợ tổ chức buổi lễ, đồng thời,
hướng dẫn các ngành sử dụng nguồn kinh phí và thanh quyết toán đúng theo quy
định.
5. Phòng Nội vụ:
Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã A Ngo lập hồ sơ đề nghị
UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu, có nhiều công
đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã. Điều hành phần khen
thưởng.
6. Công an huyện: Tổ chức lực lượng, chỉ đạo Công an xã A Ngo đảm
bảo về an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong và ngoài khu vực lễ.
7. Đài Truyền thanh - Truyền hình:
- Phối hợp với UBND xã A Ngo xây dựng và trình chiếu video phóng sự,
hình ảnh về công tác trước và sau khi xây dựng nông thôn mới của xã (khoảng
20 phút).
- Tổ chức đưa tin trước buổi Lễ và truyền thanh trực tiếp trong suốt thời
gian diễn ra buổi Lễ, đề xuất kinh phí hỗ trợ làm phóng sự.
8. Ủy ban nhân dân xã A Ngo:
- Chuẩn bị sân Lễ, trang trí, khánh tiết và các tiết mục văn nghệ chào
mừng.
- Đề xuất danh sách khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu có
nhiều công đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã.
- Tiếp tân, phục vụ buổi lễ.
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- Bố trí nơi để xe cho đại biểu và khách dự; bố trí lực lượng Công an, dân
quân tự vệ xã thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự nơi tổ chức Lễ.
- Thực hiện công tác hậu cần; công tác vệ sinh trước, trong và sau Lễ.
- Chuẩn bị báo cáo của xã và bài phát biểu của tập thể, hộ dân tại buổi Lễ.
- Dự toán tổng hợp kinh phí của các ngành để tổ chức Lễ và thanh quyết
toán đúng theo quy định.
- Đảm bảo về công tác y tế trong thời gian diễn ra buổi Lễ.
- Thông báo các hộ dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước và trong buổi Lễ,
đặc biệt là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường liên thôn, liên xã.
- Ban hành giấy mời các thành phần tham dự (thành phần mời cấp xã).
VI. KINH PHÍ
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã
A Ngo và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện phê duyệt kinh phí
hỗ trợ tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
VII. TRANG TRÍ LỄ ĐÀI
- Treo Quốc kỳ và Đảng kỳ về phía bên trái của lễ đài; Quốc kỳ ở bên
phải, Đảng kỳ ở bên trái (nhìn từ phía dưới lên).
- Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh (bán thân) đặt trên bục cao phía dưới
Quốc kỳ hoặc phía dưới 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).
- Tiêu đề buổi lễ là: “Lễ Công bố xã A Ngo, huyện A Lưới đạt chuẩn
nông thôn mới”. Dòng chữ “Lễ Công bố xã A Ngo, huyện A Lưới đạt chuẩn
nông thôn mới” là kiểu chữ chân phương, được trình bày rõ ràng, đẹp, trang
trọng.
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
HUYỆN A LƯỚI

LỄ CÔNG BỐ
XÃ A NGO, HUYỆN A LƯỚI
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
A Lưới, ngày 15 tháng 11 năm 2019
- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lẵng
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hoa của các tổ chức, cá nhân tặng (nếu có) được đặt ở vị trí trang trọng.
- Bằng công nhận xã nông thôn mới sau khi trao được đặt trên giá bằng gỗ
hoặc nhôm cao 1,5 mét và được 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. Chữ của khẩu hiệu là kiểu chữ chân phương, màu vàng
và được trình bày trên nền phông màu đỏ. (Nội dung các khẩu hiệu theo phụ lục
đính kèm).
IX. TRANG PHỤC DỰ LỄ
- Trang phục của thành viên Ban tổ chức và các thành phần dự lễ phải lịch
sự, phù hợp với truyền thống.
- Khuyến khích thành phần dự lễ mặc trang phục dân tộc, lễ phục tôn
giáo, lễ phục lực lượng ngành.
- Không dùng phù hiệu, "nơ", hoa cài ngực cho đại biểu khách mời. Chỉ
sử dụng phù hiệu đối với thành viên Ban Tổ chức.
X. CHƯƠNG TRÌNH LỄ
1. Văn nghệ chào mừng trước và sau lễ:
Trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ, biểu diễn văn nghệ chào mừng
không quá 30 phút.
2. Phần nội dung chính của buổi lễ:
- Trình chiếu video phóng sự, hình ảnh về công tác trước và sau khi xây
dựng nông thôn mới của xã.
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông
thôn mới của xã;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện công bố toàn văn Quyết định công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới cho xã. Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã A Ngo nhận Bằng;
- Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban
nhân dân xã A Ngo nhận hoa chúc mừng;
- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện điều hành phần khen
thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn
mới;
- Khen thưởng của UBND xã A Ngo đối với các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới;
- Phát biểu cảm tưởng của 01 thôn tiêu biểu;
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- Phát biểu cảm tưởng của đại diện 01 hộ gia đình tiêu biểu;
- Phát động phong trào thi đua giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới của
Ủy ban nhân dân xã A Ngo;
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
- Phát biểu đáp từ và bế mạc Lễ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn
mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị
phản ánh về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện để tổng hợp báo cáo
Ban Chỉ đạo huyện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Ban tổ chức;
- Văn phòng Điều phối huyện;
- UBND xã A Ngo;
- VP: LĐ, CVKT;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
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Phụ lục:
Các khẩu hiệu phục vụ Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
(Kèm theo Kế hoạch số:
/KH-BTC ngày
/ /2019
của Ban Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện A Lưới )
__________________________________

1. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân!
2. Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”!
3. Xây dựng nông thôn mới: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
hưởng thụ!
4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông thôn bền vững!
5. Xây dựng nông thôn mới tạo ra diện mạo mới, sức sống mới!
6. Để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, từng hộ gia đình hãy tích cực tham
gia xây dựng nông thôn mới!
7. Góp công, góp của xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và quyền
lợi của mỗi người dân!
8. Xây dựng nông thôn mới là thực hiện nếp sống văn minh; bài trừ mê
tín, dị đoan; giữ gìn vệ sinh môi trường!
9. Hăng hái sản xuất kinh doanh, đóng góp xây dựng đường làng, ngõ
xóm là tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới !
10. Toàn dân xã ............ quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới!
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