
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

          Phụng Hiệp, ngày         tháng          năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, phương án  

sản xuất mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất 

trên địa bàn huyện Phụng Hiệp 
  
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp tại Tờ trình số 

671/TTr-PNV ngày 29 tháng 9 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất 

mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Phụng 

Hiệp (gọi tắt là Tổ thẩm định), gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau: 

1. Tổ trưởng 

Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
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2. Tổ phó 

- Ông Đặng Việt Hiểu, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện. 

- Ông Phan Thành Lâm, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện. 

3. Thành viên 

- Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Ông Phạm Văn Liệt, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Ông Trương Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện. 

- Mời bà Đỗ Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện. 

- Mời ông Trần Trung Tính, Trưởng trạm Khuyến nông huyện. 

- Mời ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện. 

- Mời ông Trần Văn Xinh, Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện. 

- Ông (bà) là Chủ tịch UBND các xã: Tân Long, Long Thạnh, Tân Bình, 

Hòa An, Phương Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng và Tân 

Phước Hưng. 

4. Bộ phận giúp việc  

- Ông Nguyễn Minh Trí, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện. 

- Ông Phạm Văn Tám, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện. 

Điều 2. Tổ thẩm định có nhiệm vụ: 

- Tổ trưởng Tổ thẩm định chịu trách nhiệm chung; chủ trì các cuộc họp 

phân công các thành viên, Bộ phận giúp việc và được sử dụng con dấu của 

UBND huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn là Tổ phó, được sử dụng con dấu của đơn vị mình, đồng  

thời tham mưu cho Tổ trưởng trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc thẩm 

quyền của Tổ thẩm định. 
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- Tổ trưởng phân công cụ thể việc thẩm định từng nội dung của dự án, 

phương án phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên và Bộ phận giúp việc 

nhằm đảm bảo việc thẩm định các nội dung đúng theo quy định.  

- Đánh giá, thẩm định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất phải 

bao gồm: Tên dự án, phương án, thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; thành 

phần (đối tượng) tham gia dự án; nguồn kinh phí; các hoạt động của dự án; dự 

toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ 

trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện chính sách và vốn đối ứng 

của các hộ gia đình tham gia (nếu có); hình thức, mức quay vòng (nếu có); dự 

kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ 

quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm (nếu có). 

Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt dự án mô hình giảm nghèo 

hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- PCVP. NC; 

  - Lưu: VT. VX (P13b). 

     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Phú 
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