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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /KH-STC Tây Ninh, ngày       tháng 6 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ,  

chính sách trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STC ngày 15/9/2017 của Sở Tài chính về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2018. 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

Nhằm phổ biến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng 

nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 

thôn; Khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao 

trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Giúp địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục 

đích nguồn vốn thực hiện Chương trình; đảm bảo công tác thanh, quyết toán đúng 

quy định. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sát thực tế; luôn bám sát Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới và có sự liên hệ với tình hình thực tế của địa 

phương để kịp thời hướng dẫn, giúp cho địa phương có thêm những kinh nghiệm, 

đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trong thời gian tới.  

II. Nội dung, hình thức triển khai 

1. Nội dung 

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn việc quản lý, 

sử dụng và thanh quyết toán các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ xã phụ trách Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và người dân trên địa bàn xã Tân Đông, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
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2. Hình thức triển khai  

Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020, với nội dung như sau: 

- Đợt 1: Tuyên truyền các chính sách về nông thôn mới, những mục tiêu, chỉ 

tiêu cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới cho toàn thể 

công chức, người lao động của Sở.  

+ Số lượng người tham dự: dự kiến 60 người. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018. 

+ Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính. 

- Đợt 2: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và các quy định của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn việc 

quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn vốn để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ xã phụ trách Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và người dân trên địa bàn xã Tân Đông, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

+ Số lượng người tham dự: dự kiến 80 người. 

+ Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến tháng 8/2018 (thời gian chính thức 

sẽ có thông báo sau). 

+ Địa điểm: UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí đã được phân khai theo Quyết 

định số 77/QĐ-STC ngày 28/3/2018 của Sở Tài chính, số tiền: 20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu đồng chẳn). 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng 

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; 

chuẩn bị Hội trường; in ấn tài liệu; cấp phát tài liệu, nước uống cho đại biểu dự Hội 

nghị; kinh phí tổ chức Hội nghị. 

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cử 

cán bộ, công chức tham gia hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của 

địa phương trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách trong buổi triển khai tuyên truyền tập 

huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tại xã Tân Đông. 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Đông mời các thành viên Ban chỉ đạo 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã và nhân 

dân trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị 

và tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. 
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2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp chuẩn bị nội dung và cử đại diện 

phòng tham gia hướng dẫn các nội dung có liên quan đến khoản chi từ nguồn vốn 

sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

3. Phòng Quản lý Ngân sách chuẩn bị nội dung và cử đại diện phòng tham 

gia hướng dẫn các nội dung có liên quan đến việc lập dự toán, các khoản thu, chi 

cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

4. Phòng Tài chính Đầu tư chuẩn bị nội dung và cử đại diện phòng tham gia 

hướng dẫn các nội dung có liên quan đến công tác thanh, quyết toán các công trình 

xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới. 

5. Phòng Tin học Thống kê phối hợp Văn phòng tuyên truyền Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên Cổng thông tin điện tử của Sở; cập nhật, đăng 

tải các bài viết, tin bài về sự kiện, thông tin về công tác và quá trình xây dựng nông 

thôn mới thuộc lĩnh vực Sở phụ trách. 

6. Các đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn, Tổ Cựu chiến binh) phối hợp với Văn 

phòng trong việc triển khai các chương trình hoạt động về thực hiện hỗ trợ, tặng 

quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, … (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới, sẽ kịp thời bổ 

sung thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban lãnh đạo Sở; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng TC– KH huyện Tân Châu; 

- UBND xã Tân Đông; 

- Lưu VT,VP. 
V.Thảo 10b 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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