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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn chính sách nông nghiệp, nông thôn mới 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các lớp tập huấn Tuyên truyền,  hướng dẫn chính sách nông nghiệp, 

nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 

- Sau khi được tập huấn các hộ có thêm thông tin, các nội dung về trình tự, 

thủ tục, hồ sơ, thực hiện Nghị quyết  

2. Yêu cầu: 

Các chính sách nông nghiêp, nông thôn mới phải được phổ biến rộng rãi, các 

nội dung của chính sách được các phòng ngành, các địa phương tổ chức thực hiện 

đảm bảo tiến độ, chất lượng và theo quy định. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Nội dung: 

- Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn chính sách nông nghiệp, nông thôn mới 

giai đoạn 2022 - 2025. 

- Hướng dẫn quy trình thực hiện, trình tự làm các thủ tục hồ sơ để hưởng các 

chính sách nông nghiệp theo các Nghị quyết; 

2. Thành phần tham gia: 

- Ở huyện: Phòng nông nghiệp và PTNT, Văn Phòng Điều phối NTM, Tài 

chính – kế hoạch, Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN; Trung tâm văn hoá 

truyền thông huyện; trưởng các đoàn thể cấp huyện; 

- Ở xã, thị trấn: Bí thư, chủ tịch, Cán bộ chuyên trách NTM, cán bộ khuyến 

nông, trưởng các đoàn thể cấp xã, thị trấn 

- Số lượng người tham gia: 

+ 03 lớp x 95 người/lớp 

Thời gian tập huấn: Bắt đầu từ ngày tháng 3/2021  

Địa điểm tập huấn: Hội trường nhà Văn hóa xã: Cẩm Trung; Cẩm Thành; thị 

trấn Cẩm Xuyên,  

3. Giảng viên:  

Cán bộ Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn phòng Điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng NTM; phòng Tài chính - kế hoạch,  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

     

  Cẩm Xuyên, ngày      tháng 01 năm 2022 
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4.2. Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền, tập huấn được 

phân bổ trong nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

(Có dự  trù chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của phòng NN&PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng 

điều phối Nông thôn mới huyện; 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp với Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM, Phòng TCKH, Trung tâm 

Ứng dụng KHKT&BVCTVN. 

- Đối tượng thụ hưởng: Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các phòng, 

ban, ngành cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ phụ trách tại UBND các xã, thị trấn; Bí 

thư, thôn trưởng, Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố và người sản xuất trên địa bàn 

huyện. 

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực hiệu quả. 

2. Trách nhiệm của UBND xã. 

- Thông báo các thành phần của xã: tạo điều kiện tốt để các đối tượng tập 

huấn được tham gia đầy đủ, đạt chất lượng. 

 - Sau khi tập huấn, chỉ đạo các thôn, các hộ gia đình trên toàn xã triển khai 

thực hiện tốt nội dung, quy trình thực hiện, trình tự làm các thủ tục hồ sơ để hưởng 

các chính sách nông nghiệp, nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. 

 - Phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch; văn 

phòng Điều phối Nông thôn mới để thực hiện các nội dung tuyên truyền, tập huấn 

đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

3. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới: 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung và cử cán bộ tham gia lên lớp tập huấn. 

 Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn chính sách nông 

nghiệp, nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025, đề nghị UBND xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng ĐP NTM; 

- UBND xã các xã, thị trấn:  

- Lưu VP NTM. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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