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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 21tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận Huân chƣơng Độc lập hạng Ba và công bố  

Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ công nhận thị xã Hƣơng Thủy  

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

 

Căn cứ Quyết định số 1600/2016/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố 

trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

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

Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, 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; 

Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá 

kết quả xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CTN ngày 03/01/2020 của Chủ tịch nước về 

việc tặng thưởng Huân chương Độc lập; 

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc 

lập hạng ba và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã 

Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và công bố Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 nhằm đánh giá, ghi nhận những thành quả của nhân 

dân và cán bộ thị xã Hương Thủy đã nỗ lực đạt được trong xây dựng nông thôn 

mới thời gian qua. Ghi nhận công lao của các tầng lớp nhân nhân, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài địa phương có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây 

dựng nông thôn mới. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-558-qd-ttg-tieu-chi-huyen-thi-xa-thanh-pho-nong-thon-moi-2016-308081.aspx


2 

 

- Khẳng định thành quả trong tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới 

của tỉnh nhà; hướng đến thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và và phát triển kinh tế-

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong sáu chương trình trọng điểm 

của tỉnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu sớm đưa 

Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị 

quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Thông qua buổi Lễ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và toàn 

thể nhân dân thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

toàn thị xã. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 

của thị xã.    

- Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc trong thời kỳ mới. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức phải trang trọng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đảm bảo 

an toàn, tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức; thực hiện nghiêm túc các quy định 

về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thông qua buổi Lễ, tuyên truyền, động viên và thúc đẩy mạnh mẽ phong 

trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hương Thủy nói riêng và toàn 

tỉnh nói chung trong thời gian đến, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu.    

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 02 năm 2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá thị xã Hương Thủy (Phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy). 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: (dự kiến khoảng 200 người) 

1. Đại biểu khách mời Trung ƣơng: Dự kiến 05 người (do UBND tỉnh 

mời). 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới Trung ương.  

2. Đại biểu cấp tỉnh: Dự kiến 45 người (do UBND tỉnh mời). 

- Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, các Phó chủ tịch 

HĐND, UBND tỉnh đương nhiệm và đã nghỉ hưu nhiệm kỳ 2015-2020. 
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- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng 

Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh.  

- Đại diện các cơ quan báo, đài: Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Cổng Thông tin điện tử tỉnh,... 

3. Đại biểu các huyện, thị xã Hƣơng Trà và thành phố Huế: Dự kiến 

20 người (do UBND thị xã Hương Thủy mời) 

- Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

4. Ðại biểu của UBND thị xã Hƣơng Thủy: Dự kiến 100 người (do thị 

UBND thị xã Hương Thủy mời). 

- Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

HĐND, UBND thị xã qua các thời kỳ. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Thị ủy, Trưởng các 

Phòng, Ban, ngành, đoàn thể thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh, lực lượng vũ 

trang đóng trên địa bàn thị xã. 

- Ðại diện các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn thị xã. 

- Các đồng chí Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch: HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các xã phường. 

5. Đại biểu đại diện các tập thể và nhân dân: 30 người (do UBND thị 

xã Hương Thủy mời) 

- Ðại biểu là các tấm gương điển hình tiên tiến là đại diện cho các tập thể, 

cá nhân, người dân trên địa bàn các xã, phường có nhiều đóng trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới (tập trung đại biểu của 05 xã trên địa bàn thị xã). 

 IV. CHƢƠNG TRÌNH LỄ CÔNG BỐ  

Dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa 

Thiên Huế, gồm các nội dung sau: 

1. Đón tiếp đại biểu.  

2. Chương trình văn nghệ chào mừng. 

3. Nghi thức chào cờ. 

4. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

5. Diễn văn khai mạc. 

6. Xem tư liệu phóng sự “Thị xã Hương Thủy 10 năm xây dựng nông 

thôn mới”. 

7. Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới của thị xã Hương Thủy, giai đoạn 2010-2020. 
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8. Nghi thức Lễ công bố đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. 

9. Nghi thức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

10. Công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế đối với thị xã Hương Thủy (nếu có).  

11. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương (nếu có). 

12. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh (lãnh đạo UBND tỉnh). 

13. Lãnh đạo thị xã Hương Thủy tiếp thu và phát biểu đáp từ. 

14. Phát động thi đua phong trào xây dựng nông thôn mới. 

15. Nghi thức chào cờ bế mạc. 

V. TRANG TRÍ LỄ ĐÀI, KHU VỰC TỔ CHỨC LỄ 

- Trên Lễ đài: Bố trí bục phát biểu. 

- Khu vực tổ chức Lễ: Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc (theo thứ tự: cờ Đảng 

bên trái, cờ Tổ quốc bên phải của Lễ đài), cờ vui, băng rôn, biểu ngữ. 

- Tại các nơi công cộng, khu dân cư,…: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu 

ngữ. 

- Tất cả nhà dân trên địa bàn thị xã nằm ở các trục đường cắm cờ Tổ quốc 

10 ngày (trước trong và sau Lễ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức Lễ; in ấn, phát hành Giấy mời, lập danh sách mời đại biểu do UBND tỉnh 

mời. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội 

dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức Lễ. 

- Kiểm tra nội dung, chương trình, kịch bản tổ chức thị xã Hương Thủy. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Hương Thủy xây 

dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản tổ chức Lễ.  

- Tiếp đón đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. 

3. Công an tỉnh 
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và địa phương xây 

dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, 

trong và sau thời gian tổ chức Lễ.  

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ đại biểu Trung ương về dự Lễ (nếu có). 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và địa phương xây 

dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và tổ chức công tác phòng cháy, chữa 

cháy tại khu vực tổ chức Lễ. 

- Tiếp đón đại biểu Bộ Công an (nếu có). 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

(TRT), Báo Thừa Thiên Huế 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị về công tác thông tin, tuyên truyền 

và đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Lễ tại các địa phương. 

- Phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh xây dựng kịch bản thực hiện chương trình và tổ chức phát thanh, truyền 

hình trực tiếp buổi Lễ. 

5. Sở Y tế 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị và địa phương đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Lễ.  

- Tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các đại biểu tham dự Lễ. 

6. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị và các địa phương được phân 

công thực hiện tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ để các đơn vị, địa phương triển 

khai đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động tại buổi Lễ. 

7. Ban Thi đua - Khen thƣởng tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện khen thưởng tại buổi Lễ. 

8. Các Sở, Ban, ngành khác có liên quan 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, ngành có liên quan 

phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy thực hiện các nội dung liên quan để tổ 

chức tốt Lễ; tiếp đón các đại biểu là khách mời của Trung ương thuộc Bộ, ngành 

mình về dự Lễ (nếu có). 

9. UBND thị xã Hƣơng Thủy 

- Thành lập Tổ công tác phục vụ Lễ; có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ 

ràng, kể cả phân công lãnh đạo đón tiếp, hướng dẫn đại biểu đến dự Lễ bảo đảm 

an toàn, đúng vị trí quy định. 

- Xây dựng phóng sự và báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm (2010-2020) thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thị xã Hương Thủy báo cáo tại 

buổi Lễ; chuẩn bị nội dung diễn văn khai mạc, phát động thi đua và bế mạc Lễ. 
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- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch chi tiết và kịch bản 

chương trình tổ chức Lễ tại thị xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, 

ban liên quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, 

triển khai thực hiện tổ Lễ đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa. 

- Phân công lãnh đạo UBND thị xã làm công tác tổ chức điều hành Lễ 

(chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu theo chương trình, kịch bản,…). 

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và hướng dẫn các xã, phường thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng pano, băng rôn, tranh ảnh cổ động và 

các hoạt động thể dục, thể thao... trước, trong và sau Lễ. 

- Lập danh sách, in ấn và phát hành Giấy mời các thành phần liên quan do 

UBND thị xã Hương Thủy mời. 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh lập dự toán đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, 

hỗ trợ theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba  

và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Hương Thủy 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đề nghị các Sở, ban, ngành và 

các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện để đảm 

bảo buổi Lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./. 

 

          
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể có liên quan; 

- Thành viên BCĐ CTMTQG về xây dựng NTM tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Thị ủy Hương Thủy; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- VP: LĐ và các CV: TH, TC, TĐKT; 

- Lưu: VT, NN.  

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-22T11:59:33+0700


		2022-01-22T11:59:47+0700




