
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc Lp - Tir do - Hinh phüc  

S:  73  /KH - UBND
Dák Glong, ngày O tháng 5 nãm 2021 

KE bACH 
To cliü'c L cong nhn xã Quãng Khê dt chuân 

nông thôn m&i nãm 2020 

Can cü Quyt djnh s 2540/QD-TTg, ngày 30 tháng 12 nãm 2016 cüa Thu 
tucng ChInh phü ye vic ban hành quy djnh, diêu kin, trInh tu, thu tiic, ho sa xét 
cong nhn và cong bô dja phucrng dat  chuân nông thôn mdi; dja phiwng hoàn 
thành nhim vii xây drng nông thôn mOi giai doan 2016 - 2020; 

CAn cir Quyt djnh s 51 8/QD-UBND ngày 16/4/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh DAk Nông ye vic cong nhn xã Quâng Khé, huyn DAk Glong, tinh DAk 
Nông dat  chuân nOng thôn mi nAm 2020; 

Uy ban nhân huyn DAk Glong ban hành K hoach  t chirc L cOng b xã 
Quáng Khê dat  chuân nOng thOn m9i nAm 2020, vài nhTmg ni dung nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dich 

- TOn vinh thành qua cña Dáng b, chInh quyn và nhân dan xã Quâng Khê 
trong xay drng nOng thOn mâi; biêu ducing nhüng tO chüc, cá nhân có dóng gop 
tich circ cho dja phiiang trong qua trInh xây dirng nông thôn mói, gop phân tuyên 
truyên, dng viên can b và nhân dan trên dja bàn xã gitr v&ng danh hiu dtt duçic, 
tiêp tiic thirc hin và nâng cao chat h.rçing các tiêu chI nông thôn mdi. 

- Tao dông hrc cho các dja phuong khác thi dua phn du thirô hin Chuong 
trinh Muc tiêu quôc gia xay dirng nông thôn mdi; phát triên kinh tê - xA hi, nâng 
cao di song 4t chat, tinh than cho nguôi dan; tirng buâc hoàn thin kêt câu ha 
tang theo huâng hin dai. 

2. Yêu câu 

- Cong tác t chirc phâi dung nghi 1, thirc hin Lé cong b trang nghiêm, 
tr9ng thi, nhanh gon, an toàn, tiêt kim, không phô trucing, hInh thirc. 

- Các phông, ban lien quan va UBND các xã: Quãng Khê phái phi hçp cht 
chë trong cOng tác chuân bj Lê cOng bO xã Quãng Khê dat  chuân nông thôn mi 
nAm 2020 bão dam hiu qua và thiêt thirc, thirc hin nghiêm các quy djnh ye 
phông, chông Djch Covid-19. 

II. NQI DUNG 

1. Thãnh 1p  Ban ti chuc L cong bô 

UBND huyn ra quyt djnh thành 1p  Ban to chuc Lé cOng b xã Quãng 
Khe dat  chuân nông thôn mâi nAm 2020: GOrn có 12 thành yjen do Ong Nguyn 
VAn Hçp - Phó chü tjch UBND huyn, lam Trtthng ban. 



2 

2.Tôchá'cLêcôngbô 

2.1. Thành plitn inôi dr Lê 

a. Cp tinh 
- Thuông tr1rc Tinh üy; 

- Thu?mg trirc Hi dng nhân dan tinh; 

- Lãnh dao UBND tinh; 

- LAth dio UBMT To qu& Vit Nam tinh; 

- LAnh dao  Hi NOng dan; Hi Lien hip phii nii tinh; 

- Di din Dài truyn hInh tinh; Báo Däk Nông; 

- LAth dto các So: K hoch và Du tii; Tài chInh; Nông nghip và PTNT; 
cac thành viên Ban chi do các Chumg trInh mic tiéu quOc gia tinh; Vn phông 
Diêu phOi Chtrong trInh miic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mOi tinh. 

b. Cp huyn 
* Di biu huyn Oak Glong: 
- Thithng trrc Huyn üy; 

- Thing trirc Hi dSng rihãn dan huyn; 

- LAnh do UBND huyn; 

- LAnh do UBMT T quOc Vit Nam huyn; 

- LAnh dao  Hi Nông dan; Hi Lien hip phi nr huyn; Doàn Thanh niên 
cong san Ho ChI Minh huyn; Hi Cuu chiên binh huyn. 

- Các thành viên Ban chi ctto Chucmg trInh Mic tiêu quôc gia xây dirng 
nông thOn mOi huyn. 

* Dai biu các huyn bin trên dja bàn tinh Oak Nông: LAnh dao  Huyn 
üy, HDND, UBND, UBMTTQ, Van phông dieu phôi Chixcmg trinh MTQG xây 
drng nông thôn mth các huyn, thành phô trén dja bàn tinh Dàk Nông (5 
ngithi/huyn). 

c. CIp xa 
* Di biu xã Quãng Khê: 
- Thuing tric Bang üy; Thixmg trirc Hi d&ig nhãn dan xA; 

- LAnh do UBND xA; LAnh dao  UBMT T quc Vit Nam xA; 
- LAnh dao  Hi Nông dan; Hi Lien hip phii fir; Doàn Thanh niên; HOi  Ciru 

chiên binh xA; 

- Các thânh viên Ban quán 1 các Chu(mg trInh MTQG xA; 

- BI thu chi b thôn; TruOng thOn; Trithng Ban cong tác mt trn, Cong an 
viên, Chi hi Tri.rOng các Chi hi: Ngithi cao tuôi, Phii nir, Doàn thanh niên, Nông 
dan, Cmi chiên binh và 03 hO dan tiêu biêu (12 nguäi/thôn). 

-, Di din Hi dng các Giáo xü, Ngui có uy tin trong dng bào dan tOe 
thiêu so. 

- Dti din các tru?mg h9c, doanh nghip dóng chân trên dja bàn xA. 



* Di biêu các xã trên d!a  bàn huyn Däk Glong: 

- BI thu Dâng üy, ChU tjch UBND các xã. 

- Các tap th, ho dânlcá nhân tiêu biu cOa các xã: 2-5 dai  biêu/xã. 

2.2. Chtwng trInh bui Lê 

- Van ngh chào mrng; 

- Chào cô, tuyên b 1 do, giâi thiu dai  biu; 

- Lânh dio UBND huyn phát biu chào mfrng, khai mic 1; 

- Lãnh dao  UBND xA Quãng Khê báo cáo kêt qua thirc hin Chuong trInh 
xây drng nông thôn mth; 

- Lãnh dao  Van phông Diu phi tinh d9c Quyt djnh cong nhn xã dat 
chuân nông thôn rnyi cüa UBND tinh; 

- Lãnh dao  UBND tinh trao Bng cong nh.n xA dat  chun nông thôn mth 
cho xA; 

- LAnh dao  UBND tinh, huyn tang hoa chüc m1rng cho lãnh dao  xã; 

- Lãnh dao  UBND huyn trao ttng giây khen và tin thuáng cho các tp th& 
h gia dInh, cá nhân diên hInh tiêu biêu trong phong trào xây dirng nông thôn mói 
trên dja bàn huyn giai doan 2016-2020; 

- Phát biu cüa Uy ban mat  trn T quc Vit Nam xã trong cong tác chi 
dao, 4n dng nhân dan tharn gia xây dirng nông thôn mcii; 

- Phát biu cam tuö'ng cüa mt thôn, bon tiéu biu; 

- Phát biu cam tuó'ng dai  din cüa mt h gia dInh; 

- Phát dng phong trào thi dua gitr vtng danh hiu xã nOng thôn mth cáa 
UBND xã; 

- Phát biu cüa lãnh dao tinh; 

- Phát biu dáp tr và b mac  1 cüa lãnh dao  UBND huyn. 

2.3. Dja dim: Tai khuôn viên trii s& UBNID xã Quàng Khê. 

2.4. Thai gian: 

- Dr kin: T chirc vào ngày 18/5/202 1 (Thir 3). 

(Cy they  giá'y mài sau). 

3. Ngun kinh phi to chuc thirc hin 

Giao Phông Tài chInh - K hoach  tham muu UBND huyn can di, b trI 
nguôn kinh phi cho UBND xa Quàng Khê to chiirc Lê cong bô xA Quáng Khê dat 
chuân nông thôn rnâi näm 2020. DOng thôi, huàng dn UBND xã Quàng Khê sir 
diing và thanh quyêt toán kinh phi to chic buôi Lê theo quy djnh hin hành. 

III. TO CHU'C THVC HIIN 
1. Phông Nông nghip va Phát trién nông thôn (Co' quaii thwô'ng try'c) 

- Tham muu UBND huyn Quyt djnh thành 1p  Ban t chirc L cOng b; 
bài phát biêu khai mac  và be mac  buOi L. 
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- Hrnng dan, don dc xã Quáng Khê chun bj và kiêm duyt các ni dung 
lien quan den buOi Lé (báo cáo torn tat kêt qua thirc hin Chuong trInh xây dirng 
nông thôn rnOi cüa xã; các bài phát biêu cüa cap xã trong buôi Lê, ...). 

2. Phông Van hóa và Thông tin 

- Phôi hap phông Nông nghip và PTNT hthng dn xã thirc hin cong tác 
tuyên truyên, CO dng trtthc và trong Lê; xây dimg kjch bàn chuong trInh buôi Lê; ho 
tror luyên tap va kiêm duyêt nOi dung cac tiêt muc chuo'ng trinh van nghê phuc vu 
chào mrng t?i  buôi Lê cong bô xâ Quâng Khê dat  chuân nông thOn mOi. 

- H trçl xã Quàng Khê v nghip vi chuyên mOn các tiêt mvc  van ngh; am 
thanh, dan nhac, ánh sang,...; trang tn khánh tiêt buôi Lê. 

- Hithng dan, ph& hap tham gia biu din trong chucing trInh van ngh chào 
ml'rng buOi Lé và dan chuang trInh buOi Lê. 

3. Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thông 

Xây dirng chuyên m1c phát thanh trirc tiêp trên h thông truyn thanh cüa 
huyn, xã; xây dirng trang tin ye các hoat dng xãy drng nOng thôn mOi trén dja 
bàn huyn dê phát trén Dài phát thanh huyn và Dài phát thanh tinh; bô trI phóng 
vien theo dOi, ghi hInh các hoat  dông din ra tarcc, trong buOi Lé. 

4. Phông Tài chInh - Kê hoich 

Tham rnuu UBND huyn can dôi, b tn ngun kinh phi cho UBND xä 
Quáng KhC to chirc Lé cOng bô xã Quáng Khê dat  chuân nông thôn mi nãm 2020. 
Dông thii, htiO'ng dan UBND xã Quãng Khê sir diing và thanh quyêt toán kinh phi 
to chüc buOi Lê theo quy djnh hin hành. 

5. Cong an huyn 

H trV trong cOng tác dam bão an ninh tr.t tçr, an toàn giao thông truâc, trong 
và sau thii gian diên ra buôi Lé. 

6. Phông Tài nguyen - Môi trirong 

Hir&ng din, don d&, kim tra, chi dao  Hap tác xa V sinh môi tri.thng trong 
vic tong d9n v sinh dithng phô, di.thng lang, ngö xórn, các khu virc cong cong 
trên dja bàn huyn và xâ Quàng Khê. 

7. Phông Y t 

- Hixong dan, don dc, kim tra, chi dao  các xâ Quâng Khê trong v sinh 
phOng djch, dc bit là djch Covid - 19. 

- Chi dao  tram Y th xã Quáng Khê chuAn bj cor s thuc dir phOng và 1p t 
cap ciru lrng trirc phic vçi buOi L. 

8. Phông Ni vi: 

Phôi hap UBND xa Quâng Khê và các dan vj có lien quan tham mini 
UBNID huyn thirc hin cOng tác khen thithng dOi vi các tp the, h gia dInh, cá 
nhân diên hInh tiêu biêu trong phong trào xay dirng nông thOn mOi trên dja bàn xâ 
Quãng Khê giai doan 20 16-2020. 
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9. UBND xã Quãng Khê 

- Tham muu UBND huyn phát hãnh giây rnii các d?i  biêu ye dir Lê cong 
b; 

- Phân cong nhim vit ci the cho tirng thành viên Ban quàn 1 dé triên khai 
thc hin kê hoch; chuân bj ni dung các van bàn lien quan theo chuong trInh 
buôi L (báo cáo torn tat kêt qua xây dirng nông thôn mri cüa xâ; bài phát dng thi 
dua; bài phát biêu cüa UBMTTQ xâ; htthng dan di din nhân dan ni dung phát 
biêu kiên, ...) và to chüc tot hoat dng tuyên truyên, cô dng trrc quan. 

- Phân cong ciii th ngthi dam nhn tüng ni dung trong chung trInh L. 

- Chü tn, phi hçip vâi PhOng Van hóa và Thông tin, PhOng Nông nghipvà 
Phát triên nông thôn huyn chuan bj, bô trI bang rOn, khâu hiu tuyên truyên; 
khánh tiêt buôi Lê; kjch ban chuorng trinh buôi Lê; cong tác hu can phiic vii buôi 
Lé và dam bâo các diêu kiên can thiêt khác dé to chüc Lé. 

- Trang trI san khu, 1 dài; chun bj hi tnthng, rp, bàn gh và don tip dti 
biêu. 

- Chi dto Ban ti,r quán các thôn, bon don dc nhân dan t chrc d9n v sinh 
dtthng lang, ngO xóm sch dçp và treo Co to quôc tnrâc, trong thOi gian buôi 1 
diên ra, dc bit là trén tric &rOng trtthc tri,i sO UBND các xã Quâng Khê và các 
tric duOng chInh cüa xã. 

- B tn dja dim d Xe; hrc krqng phiic vi bui 1; lirc hxçng darn bão an 
ninh trt tii trong th&i gian din ra buôi lé. 

- Lp danh sách các các tp th, h gia dInh, cá nhân din hInh tiêu biu 
trong phong tráo xây drng nông thôn mOi trén dja bàn huyn giai doan 20 16-2020 
cüa xã gfri ye PhOng Ni vi huyn dê tham miiu cong tác khen thuOng. 

- Lp dir toán và h sci thanh quyt toàn kinh phi t ch(rc bui L theo quy djnh 
hiên hank 

10. Chü tjch UBMTTQ Vit Nam vI Thu trirO'ng các co' quan, don vj, 
trtro'ng hçc, doin the chinh trj - xä hi trên dja bàn huyn: 

Tang cuOng cong tác tuyên truyn cho can b, cong chüc, viên chIrc; doàn 
vien, hi viên, thanh nien, hQc sinh và nhân dan trén dja bàn huOng rn 1à tich circ 
tham gia các ho?t dng ye xây dirng nông thôn mOi cüa dja phucmg./.-'' 
Noi nhân: 

- .A . 
- Van phong Dieu phoi NTM tinh (b/c); 
- TT Huyn üy (b/c); 
- TI' HDND huyn (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ VN huyn và các doãn thô huyôn; 
- Các phông, ban, dcn vj có lien quan; 
- UBND các xã; 
-LuuVT. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

Nguyen Van Hçp 
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