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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

 tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 

  

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủvề việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 149/QĐ-

UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã Tân 

Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

 UBND huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công 

nhận xã Tân Mỹ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021, với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

nhằm ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

trong đó tôn vinh thành quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tân 

Mỹ trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân 

có nhiều đóng góp tích cực đối với phong trào thi đua “Văn Lãng cùng tỉnh Lạng 

Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Góp phần tuyên truyền, động viên tổ 

chức, cá nhân tiếp tục đóng góp để địa phương giữ vững danh hiệu đã đạt được, 

đồng thời giới thiệu để các địa phương khác tham khảo, học tập. 

 2. Yêu cầu 

 Tổ chức buổi Lễ phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, đảm bảo trang 

trọng, tiết kiệm, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid, không phô 

trương hình thức, gây lãng phí tốn kém. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ tổ chức 

thông báo rộng rãi để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, 

xã biết và tham gia. 

 Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp…căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực tham gia hưởng ứng bằng những việc làm cụ 

thể, thiết thực góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện.    

 II. NỘI DUNG 

1. Thành phần:  

a) Cấp tỉnh: 

- Lãnh đạo TT HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh;  



2 

 

 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở ngành tỉnh;  

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM tỉnh. 

 b) Cấp huyện:  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBMTTQ huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện và một số 

đơn vị liên quan; 

- Đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp 

cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Mỹ. 

c) Cấp xã: Lãnh đạo UBND các xã chưa về đích nông thôn mới 

d) Xã Tân Mỹ: 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức xã; 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn của các thôn trên địa bàn xã; 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn xã; 

- Đại diện lãnh đạo Trạm y tế xã; 

- Đại diện các hộ dân tiêu biểu trong công tác xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn xã. 

e) Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp trong 

quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

 2. Quy mô: Tổ chức 01 buổi lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, với số lượng từ 150- 200 đại biểu. 

 3. Nội dung:  

 - Công tác phòng, chống dịch Covid (test nhanh kháng nguyên Covid) cho 

đại biểu, khách mời; 

 - Tiếp đón đại biểu; 

 - Văn nghệ chào mừng; 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc; 

- Phóng sự về kết quả xây dựng nông thôn mới xã trên địa bàn xã Tân 

Mỹ. 

- Đại diện thôn (hộ gia đình) phát biểu tham luận; 

- Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công 

nhận xã Tân Mỹ “đạt chuẩn nông thôn mới”; đón Bằng công nhận xã Tân Mỹ 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; 
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- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã tiếp thu ý kiến; 

- Công bố Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Tân Mỹ; 

- Bế mạc, kết thúc buổi lễ. 

 4. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: Dự kiến ngày 05 tháng 3 năm 2022. 

 - Địa điểm: Tại trụ sở Trường tiểu học xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 5. Kinh phí tổ chức: Do ngân sách nhà nước và nguồn huy động khác 

đảm bảo. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Ban hành giấy mời các thành 

phần dự buổi lễ; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; 

thực hiện công tác tổ chức buổi lễ, đón tiếp đại biểu. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện và UBND xã Tân 

Mỹ xây dựng Chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện theo kế hoạch; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết tổ chức buổi Lễ đón Bằng công nhận tại xã Tân Mỹ đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và 

truyền thông huyện xây dựng bài phóng sự về công tác xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn xã Tân Mỹ 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Tân Mỹ và phối hợp với các cơ quan đơn 

vị thực hiện theo kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra quá trình tổ chức thực 

hiện và kịp thời báo cáo tiến độ, những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh 

đạo UBND huyện. 

- Xây dựng bài phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện; thẩm định nội dung 

báo cáo, bài phát biểu của xã. 

- Tổng hợp lập dự trù kinh phí tổ chức buổi lễ, trình UBND huyện xem 

xét quyết định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí 

kinh phí tổ chức buổi lễ, hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

4. Phòng Nội vụ huyện. 

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại buổi lễ để kịp thời biểu dương 

các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn xã Tân Mỹ. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện xây 

dựng các tiết mục văn nghệ phù hợp. Cử các cán bộ, viên chức thuộc các trường 
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học trên địa bàn xã Tân Mỹ tham gia, phối hợp với UBND xã Tân Mỹ phục vụ 

công tác tổ chức buổi lễ. 

6. Trung tâm Văn hóa -  Thể thao và Truyền thông huyện. 

 Tổ chức chương trình văn nghệ (05 tiết mục/lễ) chủ đề về xây dựng nông 

thôn mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; cử phóng viên đưa tin về 

buổi lễ để người dân biết và theo dõi.  

Xây dựng phóng sự báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Chương trình 

nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Mỹ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

trước, trong và sau lễ đón Bằng công nhận.  

Chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Mỹ thực hiện công tác thiết kế sân khấu, 

maket, thảm, tăng âm loa đài, cắm cờ hồng kỳ khu vực trục đường giao thông và 

điểm tổ chức buổi lễ, treo băng rôn tuyên truyền … và công tác tuyên truyền 

trước và sau buổi lễ. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với UBND xã đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi 

trường trên địa bàn xã Tân Mỹ, đặc biệt trong thời gian trước và sau thời gian tổ 

chức buổi lễ.  

8. Công an huyện: Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo An ninh 

trật tự - An toàn giao thông tại khu vực tổ chức buổi lễ.  

9. Trung tâm Y tế huyện:  

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu dự lễ 

đón Bằng công nhận và thực hiện tốt công tác giám sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm của buổi lễ. Cử cán bộ, viên chức tham gia tiểu ban hậu cần, chăm sóc sức 

khỏe.  

Chủ động xây dựng phương án thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid 19. Tổ chức test Covid 19 cho các đại biểu tham dự buổi lễ. 

10. Điện lực huyện Văn Lãng: Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp 

điện cho buổi lễ diễn ra theo kế hoạch, có phương án dự phòng khi có sự cố mất 

điện đột xuất. 

11. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể đến 

từng cán bộ, công chức để tổ chức thực hiện, xây dựng các văn bản tại buổi lễ. 

Ban hành Quyết định thành lập các Tiểu Ban giúp việc. Lựa chọn thôn, hộ gia 

đình tiêu biểu phát biểu tại buổi lễ, xây dựng báo cáo, bài phát biểu của lãnh đạo 

xã, thôn, hộ gia đình... 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trường học trưng dụng khu vực sân 

trường Tiểu học xã Tân Mỹ làm địa điểm tổ chức buổi lễ và sân trường Trung 

học cơ sở làm địa điểm đỗ xe. 

- Tổ chức lực lượng tham gia công tác chuẩn bị buổi lể: Vệ sinh khu vực 

tổ chức lễ, chuẩn bị phông rạp, bàn ghế… Công tác hậu cần (cơ sở vật chất, 
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trang thiết bị, chè nước, tổ chức cơm phục vụ buổi lễ, công tác lễ tân, hoa cài, 

hoa đặt bàn, biển tên…). Tuyên truyền vận động Nhân dân vệ sinh đường làng, 

ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, tham gia lễ đón nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”; 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của buổi lễ. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây 

dựng 01-02 tiết mục văn nghệ (do xã Tân Mỹ thực hiện). 

Sau buổi lễ đón nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, UBND xã cần tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, tạo không khí 

sôi nổi, phấn khởi chào mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND 

xã Tân Mỹ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- TT Huyện ủy;(B/c)                                 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ các CT MTQG huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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