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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị cấp HuyệnTriển khai Chương trình 

“Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 
vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện 

Chi Lăng, về việc Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nôngthôn dựa trên kết quả” năm 2019.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019 như sau: 

  1. Mục đích 

Giới thiệu về chương trình, các nội dung chính cần thực hiện, mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và 

của người dân trong việc truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh; các giải pháp 

thực hiện đạt các tiêu chí vệ sinh toàn xã. 

  2. Nội dung 

- Giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

- Triển khai kế hoạch Chương trình cấp tỉnh, huyện; 

- Báo cáo thực trạng tình hình vệ sinh của huyện; 

- Nhiệm vụ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019; 

- Thống nhất cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ cho các bên liên 

quan. 

3. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 

2019. 

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. 

5. Thành phần đại biểu (69 đại biểu) 

5.1. Cấp tỉnh: TTKSBT tỉnh (02 đại biểu) 

- Lãnh đạo: 01 đại biểu. 
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- Cán bộ khoa SKMT-YTTH-BNN: 01 đại biểu. 

5.2. Cấp huyện :(10 đại biểu) 

- Lãnh đạo UBND huyện: 01 đại biểu; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: 01 đại biểu; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 đại biểu (lãnh đạo Phòng); 

- Trung tâm Y tế huyện: 05 đại biểu (lãnh đạo và 04 cán bộ chuyên trách 

VSMT); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: 02 đại biểu (01 lãnh đạo 

và 01 cán bộ); 

5.3. Cấp xã:19 Trạm Y tế xã mỗi xã 03 đại biểu (57 đại biểu)  

- Lãnh đạo UBND xã: 01 đại biểu. 

- Trưởng trạm Y tế xã: 01 đại biểu. 

- Chi Hội phụ nữ xã: 01 đại biểu. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1.Trung tâm Y tế huyện 

Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai hội 

nghị bao gồm: 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo thực trạng tình hình vệ sinh của huyện; 

- Nhiệm vụ  năm 2019 thực hiện Chương trình ‘‘Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả’’ vay vốn Ngân hàng Thế giới của 

huyện;  

 - Chuẩn bị hội trường, âm thanh loa đài, maket, nước uống, phô tô tài liệu, 

văn phòng phẩm…; 

- Công tác tổ chức Hội nghị; 

- Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu; 

- Viết báo cáo/biên bản và thu thập các minh chứng cần thiết. 

6.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế phát giấy mời đảm bảo tất cả các ban, ngành 

liên quan được mời tham dự đầy đủ. 

7. Kinh phí: 

Từ nguồn kinh phí Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình “Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn của Ngân 

hàng Thế giới năm 2019 của UBND huyện Chi Lăng./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- TTKSBT tỉnh(B/c); 
- CT, PCT UBND huyện (B/c); 
- Thành phần tham dự HN; 
- Lưu: VT, TTYT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 

 

 

 

 

 

 


		2019-08-06T17:42:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




