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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí 

thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1743/UBND-TH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 

giai đoạn 2016-2020. Để có cở sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình bố 

trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020; Ban Giám đốc Sở giao 

trách nhiệm các phòng liên quan như sau: 

1. Đối với Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới: Giao phòng 

NSHX chủ trì, phối hợp các phòng HCSN, TCĐT, TCDN, NS tổng hợp, đánh 

giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo mẫu Đề cương tại Phụ lục số 01 và Phụ biểu 

đính kèm); 

2. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Các phòng HCSN, 

NSHX, TCĐT, TCDN căn cứ nội dung theo dõi phụ trách của phòng mình, tiến 

hành tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo mẫu Đề cương tại Phụ lục số 02 

và Phụ biểu đính kèm); 

(Tài liệu được gửi trên Mục nhắc việc - Hệ thống TD của Trưởng các phòng) 

Các phòng gửi báo cáo về phòng Ngân sách trước ngày 29/3/2020 để tổng 

hợp chung, báo cáo Ban Giám đốc. 

3. Phòng Ngân sách: Chủ trì, phối hợp với các phòng nêu trên, tổng hợp 

chung, tham mưu Ban Giám đốc trước ngày 02/4/2020 để báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện 

các nội dung đảm bảo tiến độ nêu trên. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc; các PGĐ (để báo cáo); 

- Các phòng: VP, HCSN, TCĐT, TCDN, NSHX, NS; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Đồng 
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