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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Văn Quan, ngày     tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp phân công chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ đón Bằng  

công nhận xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan đạt chuẩn NTM năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về 

việc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Tú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020;  

Ngày 04/02/2021 UBND huyện đã tổ chức cuộc họp về việc chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan đạt chuẩn 

NTM năm 2020 do đồng chí Hứa Phong Lan – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và 

UBND; Công an huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Y tế; Điện lực huyện 

Văn Quan; Hạt 7 giao thông; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM 

huyện; Bí thư, Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới xã Tú Xuyên. Sau khi nghe Văn phòng Điều phối Chương trình 

nông thôn mới huyện thông qua Kế hoạch, Phương án tổ chức Lễ đón Bằng công 

nhận xã Tú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và các ý kiến thảo luận của các đồng 

chí tham dự cuộc họp. Đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện phát 

biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG huyện thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Ông Lương Đình Toại - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện: 
chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, thống nhất chương trình, kịch bản cho buổi lễ; 

chỉ đạo xây dựng và duyệt các bài phát biểu; công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần tại 

buổi lễ. 

 2. Ông Nông Văn Tùng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: chủ trì tham mưu ban hành giấy mời, xây dựng bài phát biểu, kiểm 

duyệt báo cáo, bài phát biểu cấp xã, thôn… phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

tổng thể các nội dung của buổi lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

của xã. 

3. Bà Lương Thùy Nha - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc công tác trang trí khánh tiết, văn nghệ chào mừng, xây dựng phóng 

sự… 

4. Bà Hoàng Hương Liễu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông: chủ trì phối hợp với UBND xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

trang trí khánh tiết, đảm bảo hệ thống loa đài, chiếu sáng; xây dựng các tiết mục 
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văn nghệ chào mừng, xây dựng phóng sự nông thôn mới trình lãnh đạo huyện 

duyệt trước ngày 19/02/2021. 

5. Ông Nông Văn Tư - Trưởng Công an huyện: chỉ đạo công tác đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong ngày Lễ đón bằng công nhận. 

6. Ông Bành Văn Dân - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường: chỉ 

đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tú Xuyên đảm bảo xanh, sạch, 

đẹp. 

7. Bà Lý Thị Dương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: xem xét cân 

đối kinh phí hỗ trợ xã Tú Xuyên tổ chức Lễ đón Bằng công nhận và kiểm tra, 

hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định. 

8. Ông Trần Thế Tỉnh - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chỉ đạo công 

tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp 

trên các trục đường của xã Tú Xuyên. 

9. Ông Ngô Văn Hiền - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các 

trường học trên địa bàn xã Tú Xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 

trong khuôn viên trường học và phối hợp với UBND xã tổ chức tổng vệ sinh các 

khu vực công cộng; cử cán bộ tham gia các Tiểu ban do UBND xã thành lập… 

10. Ông Nông Thanh Hoàng - Trưởng phòng Nội vụ: chỉ đạo và tham 

mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng, từ công tác xét duyệt, trình hồ sơ đến 

công tác khen thưởng tại buổi Lễ đón Bằng công nhận. 

11. Ông Hoàng Minh Hùng - Giám đốc Điện lực Văn Quan: chỉ đạo đảm 

bảo hệ thống điện phục vụ buổi Lễ đón Bằng công nhận và cử cán bộ kỹ thuật 

tham gia kiểm tra, túc trực, hỗ trợ UBND xã xử lý các tình huống về điện. 

12. Ông Đặng Văn Năm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: chỉ đạo 

công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo các điều 

kiện an toàn, phòng chống dịch Covid-19, cử cán bộ tham gia Tiểu ban do xã thành 

lập. 

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp về chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

Lễ đón Bằng công nhận xã Tú Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020, yêu cầu các 

thành viên nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                              

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                        

- Các cơ quan, đơn vị liên quan huyện;  

- UBND xã Tú Xuyên;         

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Đình Toại 
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