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KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 và đón nhận Bằng 

công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Chính phủ 

 

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy về một số nội dung tổ 

chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 và đón nhận Bằng công 

nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện phục vụ, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Tổ chức gặp mặt: 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút, ngày 26/8/2022 (thứ 6). 

 - Địa điểm: Hội trường Cơ quan Huyện ủy. 

2. Tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, Cờ thi đua của Chính phủ và tiệc chiêu đãi: 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/8/2022 (thứ 7). 

- Địa điểm: Hội trường Cơ quan Huyện ủy. 

II. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN 

1. Lập danh sách khách mời, đại biểu dự Lễ: Dự kiến khoảng 350 đại 

biểu, cụ thể:  

1.1. Tổ chức gặp mặt: Gồm các thành phần: 

- Con em người Hương Sơn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

hiện đang công tác tại các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị các huyện, thành phố, 

thị xã; 

- Con em người Hương Sơn là lãnh đạo một số Doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh; 

- Lãnh đạo ban liên lạc Hội đồng hương Hương Sơn tại Thành phố Hà 

Nội, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các 

phòng, ban, trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện; 

- Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp huyện. 

1.2. Tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, cờ thi đua của Chính phủ và tiệc chiêu đãi: Gồm các thành phần: 
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- Cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng, phó Đoàn công tác của Tỉnh ủy 

tại Hương Sơn; đại diện Lãnh đạo: Các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí 

nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; đại diện Ban 

thi đua khen thưởng tỉnh; 

- Cấp huyện: Các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2016 - 2020; Thường trực Huyện 

ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng các phòng, ban, ngành; đại diện các cơ quan, 

đơn vị đồng hành cấp huyện; 

- Huyện bạn: Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê; 

- Cấp xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc. 

2. Ban hành giấy mời đại biểu tham dự. 

3. Xây dựng báo cáo, chương trình, các điều kiện phục vụ buổi Lễ. 

4. Chuẩn bị quà, túi đựng quà tặng các đại biểu. 

5. Tổ chức đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ, cho các đại biểu về dự Lễ (Bố trí nghỉ 

cho các địa biểu ở xa về: Trung ương, Hội đồng hương tại Thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu cấp tỉnh). 

6. Dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động tổ chức Lễ. 

7. Phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của 

Thường trực Huyện ủy.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

A. Tổ chức gặp mặt, tiệc chiêu đãi vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 

26/8/2022 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện  

- Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Văn phòng Huyện 

ủy và các phòng, ban, ngành liên quan rà soát, đề xuất số lượng đại biểu mời 

tham dự Lễ gặp mặt. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện hoàn thiện giấy mời và gửi giấy mời các đại biểu tham dự.  

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Điều phối nông thôn huyện 

xây dựng kế hoạch, phân công đón tiếp, theo dõi, xác nhận đại biểu tham dự Lễ 

gặp mặt; đề xuất huy động cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị 

tham gia phục vụ buổi gặp mặt và Lễ đón nhận bằng, Cờ thi đua. 
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- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho các 

đại biểu trong Hội trường Huyện ủy; đón tiếp, hướng dẫn vị trí chỗ ngồi cho đại 

biểu tại Lễ gặp mặt. 

- Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tham mưu báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng nông thôn mới để 

đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tại buổi gặp mặt. 

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy xây dựng Chương trình, nội dung báo 

cáo cho lãnh đạo huyện báo cáo tại buổi gặp mặt. 

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí các vấn đề liên 

quan đến việc tổ chức gặp mặt, Lễ đón nhận; hoàn thành trước ngày 23/8/2022. 

- Bố trí chỗ nghỉ cho các khách mời (có nhu cầu) tại Khu sinh thái Hải 

Thượng, hoàn thành trước ngày 24/8/2022. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung; hoàn thành trước 

ngày 24/8/2022.  

B. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới và Cờ thi đua của Chính phủ vào sáng ngày 27/8/2022 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện  

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện, Văn phòng Huyện 

ủy, các phòng, ban, ngành liên quan rà soát, đề xuất cơ cấu, số lượng đại biểu 

mời tham dự Lễ. Hoàn thành trước ngày 23/8/2022. 

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy tham mưu giấy mời, chương trình, nội 

dung, báo cáo tóm tắt xây dựng nông thôn mới và các điều kiện phục vụ buổi Lễ. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị quà, túi 

đựng quà tặng các đại biểu và tặng quà các đại biểu trước khi vào tổ chức Lễ 

đón nhận; hoàn thành trước ngày 25/8/2022. 

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện xây 

dựng kế hoạch, phân công cán bộ, công chức đón tiếp, theo dõi, xác nhận đại 

biểu tham dự Lễ đón bằng, Cờ thi đua. 

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện 

chuẩn bị tiệc chiêu đãi. 

- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức Lễ đón 

nhận bằng và cờ thi đua; quà cho đại biểu. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện  

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng trong Lễ đón nhận bằng 

công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và cờ thi đua của Chính phủ (khoảng 
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4-5 tiết mục, trong thời gian 30 phút). Bố trí người dẫn Chương trình, nội dung 

các tiết mục văn nghệ. 

 - Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chuẩn bị phóng sự 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trình chiếu tại buổi Lễ.  

 - Phân công cán bộ, công chức, viên chức treo cờ mừng ngoài, trong 

khuôn viên Huyện ủy và trên tuyến đường Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Trãi. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: Phối hợp Văn phòng điều phối NTM 

huyện tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung; hoàn thành trước ngày 

24/8/2022.  

4. Phòng Nội vụ: Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện 

tham mưu cách thức tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới và Cờ thi đua của Chính phủ; chuẩn bị khung bằng, giá để bằng và cờ thi đua. 

5. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy 

- Phối hợp các phòng, ban liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo theo 

kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tham mưu 

nội dung cho đồng chí Bí thư Huyện ủy để phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt. 

- Chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống, loa máy… tại Hội trường Huyện 

ủy; phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Văn phòng HĐND-

UBND huyện chuẩn bị địa điểm tại Nhà ăn Huyện ủy để tổ chức gặp mặt sau các 

buổi Lễ. 

Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức gặp mặt kỷ 

niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 và đón nhận Bằng công nhận huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Chính phủ, đề nghị các phòng, ban, ngành, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HU; 

- Các phòng, ban, trung tâm liên quan; 

- Lưu: VT, NTM. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kiều Hưng 
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