
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-KT 

V/v triển khai thực hiện dự án/kế 

hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023 

   Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Kinh tế thành phố; 

  - Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

  - Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố; 

  - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố 

  - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

                        (sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 2436/HD-UBND ngày 22 

tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hướng dẫn mẫu hồ sơ; 

trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng và các Văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Cao Bằng. Trong năm 2022 thành phố Cao Bằng đã thực hiện xây dựng hồ 

sơ và triển khai thực hiện 01 Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cấp thành phố và 

10 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn các xã phường cơ bản 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch, tuy nhiên về chất lượng việc xây dựng 

và thẩm định Hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng còn một số hạn 

chế. 

 Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia có ý 

nghĩa quan trọng giúp nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời 

sống nhân dân. Để thực hiện tốt hơn nữa việc hỗ trợ phát triển sản xuất các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đồng thời thực hiện Công văn Số 

211/SNN-PTNT ngày 06/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện dự án/kế hoạch hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể 

như sau: 
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 1. Phòng Kinh tế thành phố 

 - Đối với dự án/kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị: Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và Quyết định 

phê duyệt kế hoạch liên kết của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện ký Hợp 

đồng và chỉ đạo đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch. 

 - Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

 + Chủ trì tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai 

các Văn bản liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

 + Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban 

nhân dân các xã phường triển khai thực hiện trên cơ sở nguồn vốn được giao 

đảm bảo theo Kế hoạch; 

+ Chủ trì tham mưu Quyết định thành lập Tổ thẩm định cấp thành phố; 

thực hiện tiến hành thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; 

+ Tham mưu tổng hợp Báo cáo thẩm định trên cơ sở ý kiến thẩm định của 

các thành viên Tổ thẩm định làm cơ sở cho Chủ tịch UBND các phường xã 

Quyết định phê duyệt Dự án theo quy định. 

- Chủ trì tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

Chủ trì phân bổ nguồn vốn và hướng dẫn UBND các phường, xã các thủ 

tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố 

- Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn UBND các phường, xã 

thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc DA3 - TDA1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2023 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên; 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các 

văn bản liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

- Phối hợp tham mưu thẩm định Hồ sơ theo quy định; 

- Chủ trì tổng hợp Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn thành phố cáo cáo cấp trên theo quy định. 

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố 
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- Tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thành phố chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

phù hợp với điều kiện của địa phương; Chủ trì hướng dẫn, tập huấn quy trình kỹ 

thuật đối với các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; 

- Phối hợp kiểm tra và hướng dẫn người dân về cách phòng, chữa trị bệnh 

đối kịp thời với các loại cây trồng, vật nuôi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng trên địa bàn thành phố. 

5. Ủy ban nhân dân các phường, xã thành phố 

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện phổ biến, thông tin toàn bộ các 

nội dung, đối tượng thụ hưởng, điều kiện hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, 

cách thức tiến hành thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia đến toàn thể người dân trên địa bàn; 

- Trên cơ sở nguồn vốn được giao khẩn trương tổ chức họp tổ, xóm thống 

nhất lựa chọn tên dự án, nội dung dự án, lập danh sách các hộ tham gia dự án, 

quyết định thành lập Tổ cộng đồng..., hướng dẫn Tổ cộng đồng thực hiện hoàn 

thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và trình tự thủ 

tục lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo các bước được 

hướng dẫn tại Hướng dẫn số 2436/HD-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Hướng dẫn mẫu hồ sơ; trình tự thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và gửi về UBND 

thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổ chức thẩm định trước ngày 31/3/2023. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;  

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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