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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:°^F£Ể/QĐ-BTC Hà Nội, ngàyol^tháng 12 năm 2016 

ỌƯYÉT ĐỊNH 
Ban hành Kẻ hoạch triên khai thực hiện Phong trào thi đua 

"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mói" giai đoạn 2016-2020. 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đôi, bo suntz 
một số điều của Luật Thi đua, khen thường năm 2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Ke hoạch tổ chức triển khai Phong trào thi đua ''Cả nước 
chuns sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính, Vụ 
trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều lẵ Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch triển khai thực hiện 
Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thồn mới" giai đoạn 
2016-2020 của Bộ Tài chính. 

Điều 2ễ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ neày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thường, Hội 
đồne Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài 
chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, ly 

Nơi nhận.ề*^ 
- Như Điều 3; 

vvr. p_; -ặị • 
- Ban TĐKTTƯ; 
- Thành viên Hội đồne TĐKT Bộ Tài chính; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, Vụ TĐKT, (50b). 

KTể Bộ TRƯỞNG 
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Huỳnh Quang Hải 
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Hà Nội, ngày 27 thảng 12 năm 2016 

KẾ HOẠCH • 
Triêiằ khai íhực hiện Phơn^ tí ào thi đua 

"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2786/QĐ-BTC ngày 27 thảng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Ke hoạch tô chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính ban 
hành Ke hoạch triển khai thực hiện như sau: 

Iề MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1 ế Nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo 

của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thẳng lợi chủ 
trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. 

2. Phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính 
sách tài chính liên quan đến thúc đẩy xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

3. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng 
kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới. 

4. Phối họp với các Bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc 
triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐƯA 
1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp 

thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên 
cứu, phát huy sáng kiên trong xâv dựna;, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chê 
chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020. 

2. Năm 2016 hoàn thành việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành 01 Nghị 
quyết, Chính phủ ban hành 04 Nghị định nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mói, cu thê: 
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2.1. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 
11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về 
miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (Vụ Chính sách thuê). 

2ắ2. Trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định: 
- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 Quy định bổ sung một 

số nội dung thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất (Cục Quản lý công sản). 
- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn 

bài (Vụ Chính sách thuê). 
- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Quy định về lệ phí trước bạ 

(Vụ Chính sách thuế). 
- Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 10/11/2016 Quy định về phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải (Vụ Chính sách thuế). 
3. Giai đoạn 2017 - 2020: 
3.1. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị định, 04 Thông tư và các cơ chế, 

chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 
- Nghị định về chính sách bảo hiếm trong nông nghiệp (Cục Quản ỉý và 

Giám sát bảo hỉêm, hoàn thành năm 2017). 
- Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải (Vụ Chính sách 

thuê, hoàn thành năm 2018). 
- Thông tư quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính 

khác của xã, phường, thị trấn {Vụ Ngân sách nhà nước, hoàn thành năm 2017). 
- Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn 

đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững) giai đoạn 2016 - 2020 (Vụ Đầu tư, hoàn thành năm 2017). 

- Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( Vụ Tài chính Hành 
chính, sự nghiệp, hoàn thành năm 2017). 

- Thông tư thay thế Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 Hướng 
dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện kế hoạch bảo vệ và 
phát triên rừng (Vụ Đâu tư, hoàn thành năm 2017). 

3.2. Tố chức triến khai có hiệu quả các cơ chế chính sách đã được ban hành 
nhằm đấy nhanh tiên độ xây dựng nông thôn mới (các đơn vị liên quan). 

4. Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với xã Niêm Tòng, huyện Mèo 
Vạc, tỉnh Hà Giang là xã đặc biệt khó khăn (theo quy định tại Quyêt định sô 
204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện xây dựng xã 
nông thôn mới. 
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5. Kết họp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các 
phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với phong trào thi đua "Cả nước 
chung sức xây dựng nôn? thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 và gắn với đây 
mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

III. GIẢI PHÁP THựC HIỆN 
1 ể Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ 

trương, chính sách của Đảnơ. nháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởns. 
trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016- 2020) theo 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
lãnh đạo, chỉ đạo và trien khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung; tiêu 
chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thế 
trong việc chỉ đạo phong trào thi đua. 

3. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài 
chính, các báo, tạp chí trong toàn ngành có trách nhiệm thôn^ tin, tuyên truyên 
kịp thời các hoạt động về triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài chính. 

4. Hàng năm tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng 
nỏng thôn mới tại xã đặc biệt khó khăn Bộ Tài chính đã đăng ký nhận chỉ đạo, 
hỗ trợ. Thực hiện kiểm tra, giám sát địa bàn được phân công của Ban Chỉ đạo 
Trung ương. 

5. Năm 2018 tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành 
tổng kết phong trào thi đua vào năm 2020. 

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐƯA VÀ HÌNH THÚC KHEN THƯỞNG 
1. Tiêu chuẩn thi đua: 
1.1. Đối với tập thể: 
- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây 

dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 
- Nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu 

cho Bộ, cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
thúc đấy xây dựng nông thôn mới. 

1.2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 
sáng tạo, sán? kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ 
chế. chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thúc đẩy xâv 
dựng nông thôn mới. 



2. Hình thức khen thưởng: 
2ềl. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 'của các cơ quan, đơn vị phải coi kết 

quả tham gia phong trào thi đua này là tiêu chí quan trọng khi đánh giá thi đua 
và xét khen thưởng hàng năm. 

2.2. Khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có tham mưu,- đê xuất 
những cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính nhằm thúc đây xây dựns nông thôn mớ'. 

2.3. Khen thưởng khi tiến hành sơ kết (năm 2018) và tổng kết phong trào 
thi đua (năm 2020), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính sẽ có hướng 
dẫn cụ thể về tiêu chí và số lượng khen thưởng. 

V. TỒ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, phổi 
họp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ được giao hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kê 
hoạch tổ chức tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, 
tỉnh Hà Giang là xã đặc biệt khó khăn đã được Bộ lựa chọn xây dựng xã nông 
thôn mới. 

3. Định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả như sau: 
- Đối với công việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên: Các đon vị gửi về Văn 

phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuôi quý đê tông hợp vào báo cáo 
giao ban Bộ Tài chính định kỳ, đồng gửi Vụ Pháp chế đế tong hợp báo cáo 
Chính phủ. 

- Đối với các công việc thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật: Các đon vị gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 14 hàng tháng để tổng hợp 
báo cáo Bộ trước ngày 20 hàng tháng. 

4. Giao Vụ Thi đua - khen thưởng chủ trì, phoi họp với Văn phòng Bộ, 
Vụ Pháp chế, Công đoàn Bộ và các đơn vị liên quan tố chức triên khai Phong 
trào thi đua; đồng thời, theo dối, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ke hoạch này; 
định kỳ hàng năm báo cáo Bộ và báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mẳc hoặc cần 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù họp với tình hình thực tiền, theo đề nghị 
của các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Thi đua - khen thưởng tổng họp, báo cáo Bộ xem 
xét, quyết định./. 

Bộ TÀI CHÍNH 
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