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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá về thuyết minh dự án và hồ sơ dự án 

phát triển ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  
xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa năm 2021 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 52/2018/NQ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển Ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Sổ tay hướng dẫn 

phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 

của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết định kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND 

tỉnh về Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp 

khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 

06/2018/NQHĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về giao nhiệm vụ và bổ sung dự toán kinh phí thường xuyên (vốn sự 



2 
 

 
 

nghiệp) thực hiện Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện 

về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP), gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 202 1-2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ  

trình số 286/TTr-PNN ngày 14/12/2021 về việc đề nghị thành lập Hội đồng đánh 

giá về thuyết minh dự án phát triển ngành nghề nông thôn Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiem Hóa năm 2021 . 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá về thuyết minh dự án và hồ sơ dự án 

phát triển ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa, gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực nông lâm nghiệp, 

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chánh văn 
phòng Điều phối nông thôn mới huyện. 

3. Các Uỷ viên Hội đồng 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực 

trồng trọt; 

- Cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; 

- Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực 

khoa học công nghệ, kiêm thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ đánh giá về thuyết minh và hồ sơ dự 

án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án phát triển ngành nghề nông 
thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện 

Chiêm Hóa. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
  
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy;            

- Thường trực HĐND huyện;     (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Các Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, NNPTNT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 
Nguyễn Tiến Dũng 

  

 
 
  
 
 
 

 



UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:       /TTr-PNN 
V/v đề nghị thành lập Hội đồng đánh về 

thuyết minh dự án phát triển ngành nghề 
nông thôn Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Chiêm Hóa năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hoá, ngày      tháng 12  năm 2021 

 

 

                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 
 

 

Căn cứ Nghị định 52/2018/NQ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển Ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Sổ tay hướng dẫn 

phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về giao nhiệm vụ và bổ sung dự toán kinh phí thường xuyên (vốn sự 

nghiệp) thực hiện Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện 

về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP), gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Để chủ động trong việc thẩm định hồ sơ thuyết minh dự toán, dự án hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện, năm 2021. Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, ban 

hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thuyết minh dự toán, 

dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện năm 2021. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

xem xét phê duyệt ./. 
  
Nơi nhận: 
- UBND huyện; (Trình) 
- Lưu Phòng NN. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

  

 

 
 

Trần Thị Mai Phương 
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