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        Đức Thọ, ngày 11 tháng  6   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đón và làm việc với đoàn Trung ương thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

huyện Đức Thọ  đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 585/VPĐP-NV&MT, ngày 05/6/2020 của Văn phòng 

điều phối NTM Trung ương, Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 10/6/2020 của UBND 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện bố trí đón và làm việc với Đoàn công tác Trung ương về 

thẩm định, xét công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM như sau:  

1. Từ 14h15 phút - 17h30 phút, ngày 13/6/2020: Đón đoàn tại Cầu Đò 

Trai, xã Thanh Bình Thịnh, sau đó đi khảo sát thực tế tại huyện Đức Thọ (theo tua 

tuyến). 

* Thành phần:  

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông 

nghiệp&PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục&Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, 

Lao động- TBXH. 

- Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng xây dựng NTM huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện;  

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh, Quang Vĩnh, Lâm 

Trung Thủy, Tùng Ảnh, Thị Trấn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn, Mầm non Thái Yên (đến địa 

phương, đơn vị nào thì lãnh đạo của đơn vị tham gia dẫn đoàn). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (đưa tin). 

2. Từ 17h 15 phút - 20h, ngày 13/6/2020: Đoàn xem phóng sự tại Nhà văn 

hóa huyện, sau đó ăn tối tại Nhà ăn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện. 

* Thành phần:  

- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; 

- Trưởng, Phó, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng 

NTM huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng xây dựng NTM huyện;  

- Chánh, Phó Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyên; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (đưa tin). 



3. Từ 10 h - 12h, ngày 14/6/2020: Hội nghị thẩm định hồ sơ huyện Đức Thọ 

và huyện Thạch Hà. 

* Thành phần:  

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông 

nghiệp&PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục&Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, 

Lao động- TBXH. 

- Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng xây dựng NTM huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy- Chính quyền huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (đưa tin). 

* Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà.  

(Các thành phần dự họp tập trung tại sảnh UBND huyện trước 08 giờ 45 phút để 

đi xe ô tô chung cùng đoàn).  

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện chủ trì, phối hợp các ban, 

phòng, ngành liên quan bố trí dẫn đoàn khảo sát thực tế theo kế hoạch; dự trù kinh phí 

đảm bảo, bố trí xe đón đoàn làm việc tại huyện Thạch Hà.  

- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền kiểm tra tổng thể công tác vệ sinh môi trường 

trước, trong khu vực cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp Văn phòng điều phối 

nông thôn mới huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ tại Nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện; 

kiểm tra hội trường làm việc tại Nhà văn hóa huyện. 

- Trung Tâm Văn hóa - Truyền thông bố trí trình chiếu phóng sự 10 năm kết quả 

xây dựng huyện nông thôn mới; bố trí Hội trường, nước uống tại Nhà văn hóa huyện;  

- Trưởng các phòng, ngành phụ trách tiêu chí hướng dẫn thuyết trình các điểm 

đến, chuẩn bị các nội dung trả lời phản biện tại buổi làm việc. 

Thông báo này thay Giấy mời, đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng 

thời gian./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Thành phần;  

- Văn phòng NTM huyện;  

- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Trung tâm Văn hóa- Truyền thông; 

- Đ/c Lương-PVP, Đ/c Dung - KT (bố trí);  

- Văn bản Giấy + Điện tử;  

- Lưu VP, VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Thắng 
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