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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc chương trình MTGQ giai đoạn 2021-2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

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 số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao 

động-Thương bình và xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 Hướng dẫn thực 

hiện một số dự án thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai 

đoạn 1: từ năm 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 39/TTr-NN ngày 18/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng thuộc chương trình MTGQ giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Tổ 

thẩm định), gồm các thành viên sau: 

1. Tổ trưởng Tổ thẩm định: Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế; 

2. Tổ phó tổ thẩm định: Trưởng phòng NN&PTNN; 

3. Các thành viên bao gồm 

- Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; 



- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội; 

- Trưởng phòng Dân tộc; 

- Giám đốc trung tâm dịch vụ và kỹ thuật nông nghiệp; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Mời Chủ tịch Hội nông dân huyện; 

- Chuyên viên phòng NN&PTNT làm thư ký 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ thẩm định. 

- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc chương trình MTGQ của UBND xã, thị trấn. 

- Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án đúng theo quy định bao gồm: Điều kiện 

hỗ trợ; thành phần hồ sơ Dự án; phương thức lựa chọn Dự án; phương án sản 

xuất cộng đồng; nguồn vốn; mức hỗ trợ. 

- Trình UBND huyện Quyết định phê duyệt các dự án đủ điều kiện để 

triển khai thực hiện Dự án. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở NN&PTNT; 

- TT.Huyện ủy;             (b/c) 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 
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