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Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Văn phòng ðiều phối nông thôn mới tỉnh cân ñối ngân sách, tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí ñể thực hiện ðề án; hướng dẫn các ñơn vị thanh
quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh.
8.4. Các sở, ngành có liên quan:
Theo chức năng nhiệm vụ ñược giao hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu
chí theo sở, ngành phụ trách; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại
chúng về chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng
nông thôn mới nói chung, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng ñể cán
bộ và nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực.
8.5. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, ñoàn thể, tổ chức chính
trị- xã hội tỉnh:
Tuyên truyền vận ñộng ñoàn viên, hội viên, thành viên, nhân dân thực hiện
có hiệu quả Chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
8.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Chỉ ñạo xã ñược chọn làm ñiểm xã nông thôn mới kiểu mẫu giai ñoạn 20182020 xây dựng ðề án và Kế hoạch thực hiện; chỉ ñạo các xã không làm ñiểm lựa
chọn các chỉ tiêu của tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu ñể triển khai thực hiện;
xây dựng kế hoạch thực hiện ðề án xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, thành
phố; hướng dẫn lập, thẩm ñịnh và phê duyệt ðề án, kế hoạch nông thôn mới kiểu
mẫu của các xã; kiểm tra, ñôn ñốc, theo dõi, tổng hợp và báo tiến ñộ thực hiện gửi
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng ðiều phối nông thôn mới
tỉnh ñể theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo.
8.7. Ủy ban nhân dân các xã:
Tham mưu ðảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên ñề ñể tập trung lãnh ñạo
và trực tiếp chỉ ñạo các ban, ngành, thôn xóm tổ chức thực hiện các tiêu chí xã
nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng ñề án, kế hoạch thực hiện trình cấp có thẩm
quyền thẩm ñịnh, phê duyệt theo ñúng quy ñịnh.
ðiều 2. Giao Văn phòng ðiều phối nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện ðề án.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, ñoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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