
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 
    Số:         /UBND - NLN 

V/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội 

nghị công bố và trao quyết định công 

nhận xã Thiện Kế, Trường Sinh đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Sơn Dương,  ngày        tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; 

- Văn phòng Nông thôn mới huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Thể thao huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã Thiện Kế, Trường Sinh. 
 
 

Căn cứ các Quyết định: Số 497/QĐ - UBND, số 498/QĐ - UBND ngày 

21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Thiện 

Kế, Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2020;  

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định 

công nhận xã Thiện Kế, Trường Sinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Dự 

kiến ngày 18/6/2021) đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế, Trường Sinh:  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Treo cờ tổ quốc dọc theo các 

tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Trang trí, vệ sinh khuân viên, hội 

trường UBND xã, thôn; Chỉ đạo các thôn, hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, giữ 

gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc khơi thông cống rãnh thoát nước thải 

sinh hoạt và chăn nuôi dọc khu vực dân cư, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực 

vật, túi nilon, san gạt ổ gà....;  

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt tổ chức thực hiện thời 

gian xong trước ngày 07/6/2021. 

- Rà soát lập danh sách tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn (lưu ý việc lựa chọn tập 

thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải thật sự có thành tích tiêu biểu trong việc 

tham mưu đề xuất thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn xã tập trung không dàn trải) gửi về UBND huyện (qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện) trước ngày 08/6/2021 để 

tổng hợp trình Ủy ban nhân huyện xét khen thưởng. 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc công diễn tại buổi lễ. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết xã đạt chuẩn nông thôn mới để báo cáo tại 

Hội nghị. Lựa chọn Đại biểu xã, thôn tiêu biểu trong thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới phát biểu tại Hội nghị, đồng thời hướng dẫn Đại biểu xã, 



thôn tiêu biểu chuẩn bị bài phát biểu tại Hội nghị thời gian xong trước ngày 

10/6/2021, gửi Văn phòng Nông thôn mới huyện. 

- Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức 

Hội nghị công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung công việc được giao 

về UBND huyện trước ngày 12/6/2021 qua (Phòng Nông nghiệp và PTNT) 

tổng hợp. 

2. Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ xã Thiện Kế, 

Trường Sinh chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết tổ chức thành công Hội nghị. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

UBND xã Thiện Kế, Trường Sinh chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công 

Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận xã Thiện Kế, Trường Sinh đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020.  

4. Trung tâm văn hóa truyền thông và thể thao huyện: Xây dựng phóng sự 

về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thiện Kế, Trường 

Sinh để trình chiếu tại Hội nghị công bố, thời lượng 15-20 phút. Trình Ủy ban 

nhân dân huyện xét duyệt trước ngày 12/6/2021.  

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các xã Thiện Kế, Trường Sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Nông thôn mới huyện) 

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Thiện Kế, Trường Sinh chuẩn bị báo 

cáo tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới để thông 

qua tại Hội nghị và các điều kiện phục vụ hội nghị; Lập danh sách đại biểu tham 

gia hội nghị. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Thiện Kế, Trường Sinh, các cơ 

quan đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ tại văn bản này chuẩn bị tốt các 

nội dung tại văn bản này. 

Yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, Trường Sinh nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền 

giải quyết báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận: 

- TTr. Huyện ủy; HĐND huyện (B/cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Các Phó chánh VP TH UBND huyện; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện (Đưa tin); 

- Chuyên viên NLN (T/dõi); 

- Lưu VT ( P.NN        b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-02T17:23:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Văn Niên<ptpnnptnt1.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T17:33:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Công Thành<nguyencongthanh.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-03T07:11:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Phạm Hữu Tân<phtan.sonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-03T11:10:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-03T11:10:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-03T11:10:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




