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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Nam Định, ngày    tháng  10   năm 2019 
 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện 

Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020 
 

 

Thực hiện Công văn số 8493/VPCP-NN, ngày 20/9/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Sau khi thống nhất 

các nội dung với đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

đồng chí Trần Thị Hà - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng 

Bộ Nội vụ và Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2010-2020 là hội nghị có ý nghĩa chính trị quan trọng được tổ chức với quy mô 

lớn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, do đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, 

ngành, các huyện, thành phố; giữa UBND tỉnh với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành Trung ương. 

- Đây là dịp quan trọng để quảng bá về nét đẹp truyền thống quê hương, con 

người và thành tựu xây dựng NTM của tỉnh Nam Định.  

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT phân công cho tỉnh Nam Định theo Kế hoạch đã duyệt. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các huyện, thành phố các tập thể 

cá nhân đảm bảo tổ chức các sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, thành công. 

II. NỘI DUNG 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2010-2020 gồm các sự kiện (Thời gian chương trình cụ thể chi tiết tại Phụ lục 1): 

1. Tham quan thực tế  

- Thời gian: Từ 8h00, ngày 18/10/2019. 

- Địa điểm: Tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. 

- Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 
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+ Cung cấp danh sách các đại biểu đi tham quan thực tế theo các tuyến, đề 

nghị cung cấp trước ngày 11/10/2019. 

+ Chủ trì tổ chức các tuyến tham quan thực tế tại các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, 

trong đó xe đưa đón đại biểu xuất phát từ tiền sảnh Khách sạn Sơn Nam – thành phố 

Nam Định; xe công an dẫn đoàn (do Công an tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam đảm 

nhận), công tác hậu cần và thông báo cụ thể thời gian, lịch trình cho các đại biểu. 

Xe đưa đón đại biểu do tỉnh Nam Định chuẩn bị. 

- Trách nhiệm của tỉnh Nam Định: Tổ chức tuyến tham quan tại huyện Xuân 

Trường - Hải Hậu (có xe công an dẫn đường). 

+ Lịch trình: Bắt đầu từ 8h00 ngày 18/10/2019, xuất phát từ khách sạn Vị 

Hoàng – TP. Nam Định → Khu công viên xử lý rác thải thị trấn Xuân Trường → 

Xóm 4 xã Hải Bắc (xóm NTM kiểu mẫu) → Thôn Phú Lễ xã Hải Châu→Ăn trưa 

tại Nhà khách huyện Hải Hậu → Về TP. Nam Định (Khách sạn Vị Hoàng). 

+ Thành phần đại biểu tham quan thực tế tại tỉnh Nam Định: Dự kiến khoảng 

200 đại biểu. 

2. Lễ tuyên dƣơng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nƣớc 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Truyền hình trực tiếp 

trên kênh VTV1 (Ban Thi đua - Khen thưởng TW chủ trì thực hiện) 

- Thời gian: Từ 19h30 đến 22h00 ngày 18/10/2019 

- Địa điểm: Nhà văn hóa 3/2 

- Đại biểu: Khoảng 650 đại biểu 

+ Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… 

+ Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng TW 

+ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành 

TW, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,… 

+ Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng 

+ Đại biểu lãnh đạo Ban Thi đua – khen thưởng các bộ, ban, ngành đoàn thể 

TW, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;…. 

- Chương trình cụ thể: Ban Thi đua khen thưởng TW thực hiện 

+ Văn nghệ chào mừng. 

+ Chào cờ 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

+ Báo cáo tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM 
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+ Phóng sự 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

NTM” giai đoạn 2011-2020. 

+ Báo cáo điển hình (03 báo cáo và 02 clip) 

+ Tuyên dương các tập thể tiêu biểu (5 đợt) 

+ Phát biểu chỉ đạo và phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW. 

+ Kết thúc buổi lễ.  

* Trách nhiệm của tỉnh Nam Định: Chuẩn bị các điều kiện về hội trường (vệ 

sinh, chỉnh trang,...xong trước 17h00 ngày 15/10/2019) , trang thiết bị (03 màn hình 

LED...), nhà tiền chế (có 01 màn hình LED, bàn ghế cho đại biểu), máy phát điện, 

thực hiện xong trước 17h00 ngày 16/10/2019.  

3. Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM và Festival toàn quốc 

chƣơng trình OCOP (Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, thực hiện) 

- Thời gian: 2 ngày (Từ ngày 18-19/10/2019) 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường Nhà Văn hóa 3/2 –TP. Nam Định và tuyến 

đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Hùng Vương) 

- Quy mô:  

+ Triển lãm: Trưng bày ảnh, ấn phẩm, tác phẩm văn hóa, phim tài liệu, bài 

hát… về những thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới (Do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện) 

+ Festival chương trình OCOP: Khoảng 80 gian hàng (Gồm các gian hàng của 

63 tỉnh, thành phố và gian hàng của các doanh nghiệp). 

a) Công tác chuẩn bị: Hoàn thành trƣớc 17h00 ngày 17/10/2019. 

Trách nhiệm của tỉnh Nam Định: 

+ Bàn giao mặt bằng toàn bộ khu vực tổ chức sự kiện, cung cấp các dịch vụ về 

điện, nước. 

+ Có phương án cấm phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ 

đường Mạc Thị Bưởi đến đường Hùng Vương trong thời gian đơn vị thi công dựng 

các gian hàng, thời gian diễn ra các sự kiện (có phương án riêng).  

+ Chuẩn bị ít nhất 02 gian hàng để tham gia Festival OCOP. 

+ Chuẩn bị 10 cây cảnh trưng bày hai bên tiền sảnh Nhà văn hóa 3/2. 

+ Chuẩn bị các ấn phẩm, ảnh về thành tựu xây dựng NTM của tỉnh để tham gia 

Triển lãm. 
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b) Chƣơng trình khai mạc: 

- Thời gian: Khai mạc vào 7h00’, ngày 19/10/2019. 

- Thành phần đại biểu ngoài tỉnh:   

+ Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành TW, Trưởng các đoàn của tỉnh, 

thành phố: Dự kiến 200 người  

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí: Khoảng 50 người. 

- Trách nhiệm tỉnh Nam Định: 

+ Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ (trong đó 01 tiết mục trống hội) 

+ Lãnh đạo tỉnh Nam Định và Trung ương ấn nút khai mạc.  

4. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng NTM (Bộ Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì thực hiện các nội dung chương trình) 

- Thời gian: 7h45’, ngày 19/10/2019 

- Địa điểm: Nhà Văn hóa 3/2 

- Thành phần đại biểu: Khoảng 750 đại biểu 

+ Trung ương: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Chính phủ, Lãnh đạo 

Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội,… 

+ Địa phương: Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các 

tỉnh, thành phố, Văn phòng Điều phối NTM TW, các Sở, ban, ngành của 63 tỉnh, 

thành phố; đại diện một số đơn vị cấp huyện, xã tiêu biểu. 

+ Các đối tác phát triển của Việt nam, đại sứ quán các nước có nhiều kinh 

nghiệm hỗ trợ Việt Nam. 

+ Các doanh nghiệp, HTX và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng NTM. 

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí TW và địa phương. 

- Chương trình cụ thể: 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7h30 - 7h45 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

7h45-8h15 

Chương trình văn nghề: Gồm 03 tiết mục 

(trong đó 01 tiết mục của tỉnh Nam Định) 

Phóng sự 10 năm xây dựng NTM của tỉnh 

Nam Định 

Tỉnh Nam Định 

8h15 – 8h25 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

Đ/c Nguyễn Cao Lục 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ, UV Thường 

trực BCĐ TW 
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Thời gian Nội dung Thực hiện 

8h25 - 8h50 

Phim tài liệu 10 thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM 

 

Bộ NN&PTNT 

8h50-9h00 Phát biểu khai mạc Hội nghị 

Đ/c Vương Đình Huệ 

UV Bộ Chính trị, PTTg 

Chính phủ, Trưởng BCĐ 

TW 

9h00-9h10 Phát biểu chào mừng Hội nghị 
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nam 

Định 

9h10 - 9h25 

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2010-2020 

Đ/c Nguyễn Xuân Cường 

Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT, 

Phó Trưởng BCĐ TW 

9h25 - 9h35 
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học xây 

dựng NTM giai đoạn 2010-2020 

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh 

Chủ nhiệm Chương trình 

KHCN phục vụ xây dựng 

NTM 

9h35 - 10h15 Phát biểu tham luận Chủ trì Hội nghị điều hành 

10h15 - 10h30 Giải lao giữa giờ  

10h30-11h00 
Phát biểu của đại diện một số Bộ, ngành 

TW, doanh nghiệp 
Chủ trì Hội nghị điều hành 

11h00-11h20 

Phát biểu định hướng một số chủ trương 

của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trong thời gian tới 

Đ/c Trần Quốc Vượng - UV 

Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư 

11h20-11h50 Phát biểu chỉ đạo và kết thúc Hội nghị 

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc 

UV Bộ Chính trị -           

Thủ tướng Chính phủ 

11h50-12h00 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế 

mạc Hội nghị 

Đ/c Vương Đình Huệ 

UV Bộ Chính trị - Phó Thủ 

tướng Chính phủ 

12h00 Kết thúc Hội nghị  

- Trách nhiệm của tỉnh Nam Định: 

+ Chuẩn bị các điều kiện về hội trường (vệ sinh, chỉnh trang,...xong trước 

17h00 ngày 15/10/2019) , trang thiết bị (03 màn hình LED...), nhà tiền chế (có 01 

màn hình LED, bàn ghế cho đại biểu), máy phát điện, thực hiện xong trước 17h00 

ngày 16/10/2019.  

+ Chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ; 

+ Chuẩn bị phóng sự (10 phút) thành tựu 10 năm xây dựng NTM của tỉnh. 

+ Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. 
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III. PHƢƠNG ÁN ĐÓN TIẾP, BỐ TRÍ NƠI LƢU TRÚ CỦA ĐẠI BIỂU 

1. Công tác đón tiếp, hƣớng dẫn đại biểu: 

- Các Sở, ban, ngành (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban 

MTTQ, các Hội đoàn thể, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành) chịu trách nhiệm 

tiếp đón đoàn đại biểu của Bộ, ban, ngành Trung ương theo ngành dọc. Chủ động 

mời cơm đại biểu trừ các bữa do tỉnh tổ chức. 

- Đảm bảo mỗi đoàn đại biểu phải có ít nhất 01 cán bộ phụ trách từ lúc tiếp đón 

đến khi kết thúc. 

- Thành lập Tổ lễ tân để đón tiếp các đại biểu của 62 tỉnh, thành phố (thành 

phần gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng số khoảng 120 

người). 

2. Phƣơng án bố trí nơi lƣu trú của đại biểu 

Huy động tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố Nam Định, các huyện 

lân cận để đảm bảo bố trí đủ chỗ nghỉ cho đại biểu. Ưu tiên bố trí các khách sạn 

Nam Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam, Lakeside (các khách sạn Top đầu) phục vụ các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Bí 

thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. 

IV. CÔNG TÁC HẬU CẦN 

Tỉnh Nam Định đảm bảo công tác hậu cần cho các đại biểu về dự các sự kiện của 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng NTM (Chi tiết tại phụ lục 2), cụ thể:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động mời cơm đại biểu theo ngành dọc (thông 

báo cho Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT), Tổ Lễ tân chủ động mời 

cơm đại biểu của 62 tỉnh, thành phố chiều ngày 17/10/2019 và bữa trưa ngày 

18/10/2019 đối với các đại biểu không đi tham quan thực địa.  

- UBND huyện Hải Hậu mời cơm đại biểu đi tham quan thực tế tại Xuân Trường 

- Hải Hậu trưa ngày 18/10/2019;  

- Tỉnh Nam Định tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Hội nghị, các cơ 

quan thông tấn, báo chí tại Khách sạn Vị Hoàng từ 17h30-19h00 ngày 18/10/2019; 

Mời đại biểu dùng cơm trưa ngày 19/10/2019 sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc tại 

Khách sạn Vị Hoàng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ban, ngành, đoan thể của tỉnh (các đơn vị nêu tại mục 1 phần III) 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để nắm thông tin danh sách đại biểu 

được mời của Bộ, ban, ngành Trung ương. Chủ động liên hệ với các Bộ, ban, ngành 

Trung ương theo ngành dọc để xác nhận thành phần, số lượng, thời gian đại biểu 
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đến Nam Định, tổng hợp danh sách đại biểu về dự các sự kiện, xong trƣớc ngày 

13/10/2019. 

 Danh sách đại biểu gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ email: 

nongthonmoinamdinh@gmail.com) và Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ email: 

phongtonghop@namdinh.chinhphu.vn). Cử cán bộ phụ trách đoàn từ lúc liên hệ đón 

tiếp đến khi kết thúc. Đồng thời phân công lãnh đạo đơn vị (cung cấp Họ tên, số 

điện thoại về Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh) làm đầu mối 

thường xuyên liên hệ thông tin, cập nhật kịp thời các thay đổi (nếu có). 

- Chủ động liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh nhận thông tin về khách sạn để 

đặt khách sạn cho các đại biểu của Bộ, ban, ngành TW; hướng dẫn đại biểu tham dự 

các sự kiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, làm đầu mối thường xuyên liên hệ với Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Văn phòng Điều phối NTM TW trong công tác triển khai tổ chức các sự kiện của 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2010-2020. Chủ động nắm bắt thông tin chương trình cụ thể kịp thời báo cáo lãnh đạo 

tỉnh và thông báo tới các sở, ngành có liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM TW tổng hợp danh sách tất 

cả đại biểu, khách mời tham dự các sự kiện. Yêu cầu xong trƣớc ngày 11/10/2019; 

đồng thời gửi danh sách các đại biểu, khách mời của Bộ, ban, ngành Trung ương 

cho các Sở, ban, ngành để chủ động liên hệ. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành lập Tổ Lễ tân; do đồng 

chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Tổ trưởng, đồng chí Chánh Văn phòng 

Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí đồng chí Giám 

đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Tổ phó. Phân công cụ thể, lập phương án 

đón tiếp đại biểu, hoàn thành trƣớc ngày 10/10/2019. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

từng thành viên theo nguyên tắc mỗi tỉnh, thành phố cử ít nhất 01 thành viên phụ 

trách từ lúc liên hệ tiếp đón đến khi kết thúc; chủ động liên hệ xác nhận số lượng, 

thời gian đến Nam Định, tổng hợp danh sách đại biểu về dự.  

Liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh nắm thông tin khách sạn; bố trí xe đưa đón 

đại biểu từ khách sạn tới các địa điểm tổ chức sự kiện. 

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM TW tổng hợp danh sách đại biểu 

đăng kí thăm quan thực tế tại các tuyến, lập phương án bố trí, sắp xếp phương tiện 

đưa đón đại biểu thăm quan thực địa, phương án đưa đón đại biểu từ nơi lưu trú đến 

nơi tham dự các sự kiện. Đối với các xe đi tham quan thực địa tại Xuân Trường – 

Hải Hậu, phân công mỗi xe 02 cán bộ của Tổ lễ tân để phụ trách và hướng dẫn, giới 

thiệu với đại biểu về thành tựu xây dựng NTM của tỉnh. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, khách sạn Vị Hoàng 

tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi tối ngày 18/10/2019 và bữa trưa 

ngày 19/10/2019 đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm và thể hiện được 

điểm nhấn của Nam Định trong văn hóa ẩm thực.  

- Chuẩn bị băng rôn dán trên các xe ôtô đưa đón đại biểu, nội dung “XE PHỤC 

VỤ HỘI NGHỊ”. 

- Chuẩn bị các ấn phẩm, ảnh tư liệu về thành tựu xây dựng NTM của tỉnh để 

tham gia Triển lãm thành tựu NTM theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

Văn bản số 1058/VPĐT-TTHTQT ngày 3/10/2019. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, xây dựng phương án tổng thể, bố trí nơi lưu trú cho đại biểu, các 

đoàn nghệ thuật, các đơn vị tham gia gian hàng, phóng viên,.... Nắm bắt thông tin 

về khách sạn để điều phối tổng thể nơi lưu trú cho các đại biểu (danh sách các 

khách sạn tại phụ lục 3).  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp 

đại biểu.  

- Tham mưu UBND tỉnh mời các đại biểu của tỉnh tham dự các sự kiện. 

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu. Dự kiến tặng mỗi đại biểu 01 chăn xuân thu, 

bên ngoài in nội dung: 

TỈNH ỦY - HĐND - UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

KÍNH TẶNG 

4. Sở Công Thƣơng 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan trong 

việc tổ chức Festival chương trình OCOP. Tổng hợp danh sách, số lượng các địa 

phương, đơn vị tham gia gian hàng. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, UBND thành phố Nam Định, Công an tỉnh, Điện lực Nam Định, Công ty công 

trình đô thị Nam Định chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM TW và 

các đơn vị liên quan chuẩn bị, bàn giao mặt bằng, cung cấp các dịch vụ để tổ chức 

Festival chương trình OCOP và Khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng 

NTM (Khu vực Quảng trường Nhà văn hóa 3/2; đường Nguyễn Du đoạn từ đường 

Mạc Thị Bưởi đến đường Hùng Vương). 
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- Chủ động liên hệ với các địa phương, đơn vị có gian hàng tham gia để nắm 

thông tin, thời gian đi, đến, số lượng người. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của 

đơn vị mình, trong đó phân công 01 đồng chí lãnh đạo sở làm đầu mối chỉ đạo trực 

tiếp để hướng dẫn các địa phương, đơn vị về vị trí gian hàng, địa chỉ lưu trú. Chủ 

động đón tiếp, mời cơm (01 bữa) thành viên các đơn vị tham gia gian hàng, thời 

gian vào tối 18/10/2019 và không trùng với địa điểm mời cơm của UBND tỉnh.  

- Chủ trì, hỗ trợ thông tin về khách sạn cho các đơn vị tham gia gian hàng, 

danh sách khách sạn do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp (Chi tiết tại Phụ lục 4) 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị gian hàng của tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Hội sinh vật cảnh của 

tỉnh bố trí 10 cây cảnh đẹp trưng bày tại hai bên tiền sảnh Nhà Văn hóa 3/2. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT liên hệ Văn phòng Điều phối 

NTM TW, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp danh 

sách số lượng thành viên của 03 đoàn nghệ thuật tham gia tại Hội nghị toàn quốc 

(01 đoàn của tỉnh Nam Định). 

- Chủ động liên hệ với các đoàn nghệ thuật để nắm thông tin, thời gian đi, đến, 

số lượng văn nghệ sĩ tham gia. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của 

đơn vị mình, trong đó phân công 01 đồng chí lãnh đạo Sở làm đầu mối chỉ đạo trực 

tiếp công tác đón tiếp, hướng dẫn các đoàn nghệ thuật về nơi lưu trú, nơi tổ chức sự 

kiện. Chủ động đón tiếp, mời cơm thành viên các đoàn nghệ thuật (01 bữa), thời 

gian vào tối ngày 18/10/2019 và không trùng với địa điểm mời cơm của UBND 

tỉnh.  

- Chủ trì, hỗ trợ thông tin về khách sạn cho các đoàn nghệ thuật, danh sách khách 

sạn do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp (Danh sách khách sạn theo Phụ lục 5). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan: Chuẩn 

bị các điều kiện về Hội trường (vệ sinh, chỉnh trang...), trang thiết bị tại Nhà văn 

hóa 3/2 để tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020” và Hội nghị toàn quốc Tổng 

kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM.  

- Chuẩn bị tiết mục văn nghệ của tỉnh phục vụ một số nội dung chương trình, 

cụ thể: 

+ 03 Tiết mục văn nghệ (trong đó 01 tiết mục trống hội) tại Khai mạc triển lãm 

thành tựu 10 năm xây dựng NTM (7h00, ngày 19/10/2019). 
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+ 01 tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị toàn quốc tổng kết NTM (7h45, 

ngày 19/10/2019). 

- Chủ trì, lắp đặt nhà tiền chế tại khu vực sân (bên cạnh Nhà Văn hóa 3/2), 

đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đại biểu, phóng viên, báo chí,... nghỉ giải lao.  

- Chủ trì treo băng rôn, khẩu hiệu tại Nhà Văn hóa 3/2, các khách sạn Nam 

Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam và trên tuyến đường Nguyễn Du. 

- Làm việc với các Khách sạn được chọn ưu tiên bố trí phòng nghỉ cho khách 

tham dự Hội nghị, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 

an toàn thực phẩm,...thống nhất nội dung băng rôn, khẩu hiệu cung cấp cho các 

khách sạn nơi đại biểu lưu trú để các khách sạn chủ động in ấn và treo. 

6. Công an tỉnh 

- Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Nam Định, các khu vực đại biểu lưu trú; nơi 

tổ chức Hội nghị, Festival chương trình OCOP, khu vực triển lãm, các nơi tham quan 

thực tế; các địa điểm du lịch (Khu Văn hóa Trần, Phủ Dầy,…).  

- Chủ động hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ của các khách sạn 

nơi đại biểu lưu trú, các địa điểm tổ chức sự kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

- Xây dựng phương án tuyến đường, bố trí xe dẫn đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước khi tham dự các sự kiện. Phương án cấm phương tiện lưu thông trên 

đường Nguyễn Du đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Hùng Vương trong thời 

gian thi công dựng các gian hàng và thời gian diễn ra các sự kiện; đồng thời bố trí 

lực lượng hướng dẫn các phương tiện giao thông. 

- Bố trí xe cảnh sát dẫn đường cho Đoàn đại biểu thăm quan thực tế tại huyện 

Xuân Trường - Hải Hậu. Chủ động thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT về lịch 

trình, tuyến đường. Phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, Hà Nam trong việc dẫn các 

đoàn đại biểu đi tham quan thực địa tại Thái Bình, Hà Nam.  

- Ưu tiên cho phép, hướng dẫn các xe ô tô chở hàng hóa, vật tư, trang thiết bị 

của các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp tham gia Triển lãm thành tựu 10 năm xây 

dựng NTM và Festival OCOP lưu thông trên địa bàn thành phố Nam Định.  

7. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Khách sạn Vị Hoàng, UBND huyện Hải Hậu kiểm tra, 

giám sát các loại thực phẩm phục vụ các bữa ăn, tiệc chiêu đãi, đảm bảo tuyệt đối 

về an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng phương án đảm bảo y tế trong thời gian diễn ra Hội nghị. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đặc 

biệt trên địa bàn thành phố Nam Định. 
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8. Sở Giao thông vận tải 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tổng vệ sinh môi trường, 

chỉnh trang cảnh quan đối với các tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là đại 

lộ Thiên Trường.  

- Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thực hiện đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến đường có đoàn đại biểu về dự các sự kiện và 

tuyến thăm quan thực tế. 

- Làm việc với các hãng Taxi trên địa bàn (Chi tiết tại Phụ lục 6) để phục vụ 

khách, đại biểu đảm bảo an toàn, chu đáo, văn minh, lịch sự. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, 

tuyên truyền về các hoạt động trong thời gian diễn ra hội nghị. 

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng, ổn định 

trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện. Tăng cường các Trạm thu, phát sóng di 

động tại nơi diễn ra sự kiện. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp danh sách, tổ chức đón 

tiếp các phóng viên, nhà báo được mời về đưa tin các sự kiện; phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh bố trí nơi lưu trú (danh sách khách sạn tại phụ lục 7). 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chuẩn bị phóng sự (tối đa 10 phút) về kết quả 10 năm xây dựng NTM của 

tỉnh Nam Định để chiếu tại Hội nghị Tổng kết, hoàn thành trước ngày 10/10/2019. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền 

trước, trong, sau Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng NTM. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bố trí nơi lưu trú cho Kíp phóng 

viên của Đài Truyền hình Việt Nam khi thực hiện các sự kiện tại Nam Định (danh 

sách khách sạn tại Phụ lục 8) 

11. Sở Nội vụ 

- Chủ động liên hệ với Hội đồng Thi đua khen thưởng TW để chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào xây dựng NTM để khen thưởng. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh tham gia tiếp 

đón các đại biểu dự Lễ tuyên dương. 
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12. UBND thành phố Nam Định:  

- Triển khai thực hiện tổng vệ sinh; chỉnh trang đô thị (đặt hoa, trang trí hệ 

thống đèn Led,...); treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu toàn thành phố (Riêng các khu vực 

khách sạn Nam Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam và tuyến đường Nguyễn Du phải phối 

hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị tổ chức sự kiện của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT để hoàn tất việc trang trí). Hoàn thành trước ngày 

15/10/2019.  

- Chạy chữ tuyên truyền trên các Cổng trào điện tử của thành phố Nam Định 

với nội dung như tại Mục 14. 

13. UBND huyện Giao Thủy: 

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên tuyến đường xuống thị trấn Quất 

Lâm, các nhà hàng, khách sạn, bãi biển khu vực Quất Lâm.   

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

14. UBND các huyện 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn ra quân tổng 

vệ sinh môi trường nông thôn; vệ sinh các tuyến đường giao thông, hệ thống kênh 

mương, cơ quan, công sở và tại những nơi công cộng. 

- Vận động các tập thể, cá nhân tháo dỡ biển quảng cáo cũ, nát; tổ chức treo cờ 

tổ quốc hoặc cờ phướn trong thời gian từ 15-20/10/2019 tại các khu vực sau: 

+ Huyện Mỹ Lộc: Trên quốc lộ 21B, bắt đầu từ Trạm thu phí Mỹ Lộc đến giáp 

địa phận thành phố Nam Định trên Đại lộ Thiên Trường; tại các khu du lịch tâm linh. 

+ Huyện Ý Yên: Tại các cụm dân cư trên Quốc lộ 10, từ Cầu Non nước đến hết 

địa phận huyện. 

+ Huyện Vụ Bản: Tại các cụm dân cư trên Quốc lộ 10, khu vực thị trấn Gôi và 

khu Lễ hội Phủ Dầy. 

+ Huyện Nam Trực: Tại các cụm dân cư dọc Quốc lộ 21 đoạn qua địa phận 

huyện. 

+ Huyện Trực Ninh: Tại các cụm dân cư dọc Quốc lộ 21 đến cầu Lạc Quần và 

khu vực thị trấn Cổ Lễ. 

- Các huyện Hải Hậu, Xuân Trường: 

+ Thực hiện vệ sinh, chỉnh trang, treo cờ, băng rôn, biểu ngữ tại khu vực Đoàn đại 

biểu tham quan thực địa. 

- UBND huyện Hải Hậu mời cơm trưa đoàn tham quan thực tế vào trưa ngày 

18/10/2019. 

- Chạy chữ tuyên truyền trên các Cổng trào điện tử của huyện (riêng huyện Mỹ 

Lộc thống nhất với Công ty TNHH MTV Tasco 6 để chạy chữ trên Cổng trào điện 

tử tại Trạm thu phí Mỹ Lộc) từ 14-20/10/2019 với các khẩu hiệu: 
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+ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. 

+ Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng. 

+ Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020. 

15. Công ty điện lực Nam Định 

- Đảm bảo đủ nguồn điện trong quá trình diễn ra các sự kiện của Hội nghị. 

Chuẩn bị máy phát điện (lắp đặt xong trước 17h00 ngày 16/10/2019) phục vụ buổi 

truyền hình trực tiếp Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM (Tối 

ngày 18/10/2019), Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng NTM (sáng ngày 

19/10/2019) tại Nhà văn hóa 3/2. 

- Phối hợp với các Khách sạn (Nam Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam, Công đoàn, 

Lakeside,...) chuẩn bị máy phát điện dự phòng. 

16. Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh 

Triển khai tổng vệ sinh toàn bộ hệ thống kênh mương thuộc trách nhiệm quản 

lý trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhất là các tuyến kênh dọc theo các trục đường giao 

thông chính như: Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, đường tỉnh, đường huyện... yêu cầu xong 

trước ngày 15/10/2019 

17. Phân công lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo 

a) Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Phụ trách chung 

b) Đồng chí Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ. Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Công an tỉnh, 

Giao thông vận tải, Điện lực tỉnh. 

c) Đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

d) Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Phụ trách trực tiếp công tác hậu cần (điều phối nơi lưu trú cho các đại biểu; 

chỉ đạo công tác chuẩn bị các bữa ăn, tiệc chiêu đãi,...); công tác phối hợp tổ chức 

các sự kiện.  
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- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn Phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Công Thương, UBND các huyện, 

thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh. 

18. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ 

với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh (có danh sách đầu mối liên 

hệ tại phụ lục 9) để nắm bắt thông tin kịp thời, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND tỉnh trước 16h00 hàng ngày (qua Văn phòng UBND tỉnh địa chỉ email: 

phongtonghop@namdinh.chinhphu.vn; Sở Nông nghiệp và PTNT địa chỉ email: 

nongthonmoinamdinh@gmail.com để tổng hợp). Nếu có vướng mắc, phát sinh các 

đơn vị chủ động báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách để kịp thời giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại 

biểu QH tỉnh, UBND tỉnh.  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực NĐ, Các Công ty TNHH 

MTV KTCTTL; 

- Lưu: VP1, VP2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Phạm Đình Nghị 

 

mailto:nongthonmoinamdinh@gmail.com
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Phụ lục 1 

Thời gian, chƣơng trình cụ thể các sự kiện 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /10/2019 của UBND tỉnh Nam Định) 

Thời gian Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

11/10 Tổng hợp danh sách tất cả đại biểu, khách mời Sở NN&PTNT 

VP Điều phối 

NTM TW,        

VP UBND tỉnh 

13-14/10 Xác nhận, tổng hợp danh sách, số lượng đại biểu, các đoàn tham dự các sự kiện 
Tổ Lễ tân, các sở, ban, ngành 

liên quan 

 

16/10 
Đón tiếp, hướng dẫn các đoàn, đơn vị tham gia gian hàng OCOP Sở Công Thương  

Đón tiếp, hướng dẫn các đoàn nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và DL  

Ngày thứ nhất: Đón tiếp đại biểu 

17/10 

 

- 13h30: Đón tiếp, hướng dẫn chỗ nghỉ các đại biểu TW, các địa phương,… về 

dự các sự kiện của chương trình Hội nghị. 

Tổ Lễ tân, các sở, ban, ngành 

liên quan 

 

- 18h00: Mời cơm tối các đại biểu tại các Khách sạn lưu trú hoặc địa điểm do 

các sở, ngành, Tổ lễ tân bố trí. 

- 20h00: Đưa đón các đại biểu về khách sạn 

Tổ Lễ tân, các sở, ban, ngành 

liên quan 

 

Ngày thứ hai: Thăm quan thực tế - Lễ tuyên dƣơng điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua “Cả nƣớc chung sức xây dựng NTM” giai 

đoạn 2010-2020 

18/10 

- Đón tiếp, hướng dẫn chỗ nghỉ các đại biểu TW, các địa phương 

- Tập trung, hướng dẫn các đại biểu đi thăm quan thực tế:  

Xuất phát tại Khách sạn Vị Hoàng đi huyện Xuân Trường - Hải Hậu 

- Các đoàn ăn trưa tại Nhà khách huyện Hải Hậu (riêng các đại biểu không đi 

tham quan thực địa các Sở, ban, ngành đoàn thể, tổ Lễ tân chủ động mời cơm) 

Tổ Lễ tân, Công an tỉnh 

    Huyện Hải Hậu 

 

- 14h-16h00: Các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP   

- 16h00-17h00: Tổng duyệt Chương trình Lễ tuyên dương 
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Thời gian Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

- 17h30: Mời các đại biểu dự tiệc chiêu đãi tại Khách sạn Vị Hoàng 

- 19h00 mời các đại biểu dự Lễ tuyên dương tại Nhà văn hóa 3/2  

- 22h00: Đưa đón các đại biểu về khách sạn 

 

Tổ Lễ tân, Công an tỉnh 

Lịch mời cơm của 

UBND tỉnh chi 

tiết tại Phụ lục 5 

Ngày thứ ba: Khai mạc Triển lãm thành tựu xây dựng NTM và Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chƣơng trình MTQG xây 

dựng NTM 

19/10 

- 6h30-6h45: Đón các đại biểu từ khách sạn về dự Khai mạc Triển lãm thành 

tựu xây dựng NTM tại Quảng trường Nhà văn hóa 3/2 

Tổ Lễ tân, Công an tỉnh  

- 7h00-7h45: Khai mạc Triển lãm thành tựu xây dựng NTM Tổ Lễ tân  

- 7h45-12h00: Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng NTM   

- 12h00: Mời các đại biểu ăn trưa tại khách sạn Vị Hoàng Sở NN&PTNT Lịch mời cơm của 

UBND tỉnh chi 

tiết tại Phụ lục 5 
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Phụ lục 2 

Lịch mời cơm, tiệc chiêu đãi  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /10/2019 của UBND tỉnh Nam Định) 

Thời gian Sự kiện Nội dung Thành phần Địa điểm 
Dự kiến   

số lƣợng ngƣời 
Ghi chú 

18h00 17/10/2019 
Đón tiếp đại biểu về dự 

các sự kiện 
Mời cơm tối Đại biểu 

Địa điểm do các 

sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Tổ lễ tân 

bố trí 

300 

Các sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể, Tổ lễ tân 

11h00 

18/10/2019 

Thăm quan thực tế tại 

huyện Xuân Trường và 

Hải Hậu 

Mời cơm trưa 

Theo danh sách 

đại biểu đăng kí 

thăm quan thực 

tế 

Nhà khách huyện 

Hải Hậu 
300 

UBND huyện 

Hải Hậu 

17h30 

Lễ tuyên dương điển 

hình tiên tiến trong 

phong trào xây dựng 

NTM 

Tiệc chiêu đãi 

của Tỉnh ủy – 

HĐND – 

UBND tỉnh 

Theo danh sách 

đại biểu khách 

mời, phóng viên 

báo, đài, Lái xe, 

phục vụ 

Khách sạn Vị 

Hoàng 
1.000 

 

 

Sở 

NN&PTNT 

12h00 19/10/2019 

Hội nghị toàn quốc 

tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM 

Mời cơm trưa 

Theo danh sách 

đại biểu khách 

mời và Lái xe, 

phục vụ 

Khách sạn Vị 

Hoàng 
1.000 

 

Sở 

NN&PTNT 

 

* Ghi chú: 

Ngoài lịch trên UBND tỉnh giao: 

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp, mời cơm các đoàn nghệ thuật (Thời gian vào tối ngày 18/10, địa điểm do sở chủ 

động, đảm bảo không trùng với địa điểm mời cơm của UBND tỉnh) 

- Sở Công Thương tiếp đón, mời cơm các thành viên các đơn vị, địa phương tham gia Festival chương trình OCOP (Thời gian 

vào tối ngày 18/10, địa điểm do sở chủ động, đảm bảo không trùng với địa điểm mời cơm của UBND tỉnh)
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Phục lục 9 

Danh sách đầu mối liên hệ, hỗ trợ thông tin 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /10/2019 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 Nguyễn Doãn Lâm Giám đốc 0912.703.117 

2 Nguyễn Sinh Tiến Phó Giám đốc  0983.202.256 

3 Hoàng Thị Tố Nga Phó Giám đốc 0918.951.967 

4 Trần Đức Việt Phó Giám đốc 0913.117.936 

5 Nguyễn Văn Hữu Phó Văn phòng điều phối NTM tỉnh 0983.845.534 

II. Văn phòng UBND tỉnh 

1 Trần Kha Chánh Văn phòng 0912.444.565 

2 Chu Thị Hồng Loan Phó Chánh Văn phòng 0983.329.179 

3 Trần Văn Tùng Phó Chánh Văn phòng 0912.273.375 

4 Trần Văn Hội 
Trưởng phòng Nông Lâm Ngư nghiệp 

– Tài nguyên Môi trường 
0989.384.933 

5 Nguyễn Duy Khánh Trưởng phòng Quảng trị - Tài vụ 0904.229.108 
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