
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Lào Cai, ngày        tháng        năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

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

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 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương 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 I: từ năm 

2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 114 /TTr-SNN ngày 09/8/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển 
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Hội đồng thẩm định tỉnh), 
gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định; 

2. Ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 
Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; 
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3. Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; 

4. Ông Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên; 

5. Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên; 

6. Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôi mới 
tỉnh - Thành viên; 

8. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án thực hiện - Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định tỉnh: 

- Hội đồng thẩm định tỉnh có tránh nhiệm thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ 
trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. 

(có phân công nhiệm vụ đính kèm). 

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; 
các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị 

để phục vụ cho hoạt động có liên quan. 

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất có nội dung cần thiết 

phải lấy ý kiến của cơ quan chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ở tỉnh (ngoài các 
thành viên của Hội đồng thẩm định tỉnh) thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh mời 

tham gia họp thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định tỉnh tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- CVP, PCVP3; 
- Lưu: VT, TH3,4, VX3. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Trịnh Xuân Trường 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
Các thành viên Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh:  

- Chỉ đạo chung về việc thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Triệu tập các cuộc họp thẩm định các dự án, kế hoạch của Hội đồng thẩm 
định tỉnh; ký các thông báo, tờ trình trình về kết quả thẩm định, gửi cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự án, kế hoạch.  

2. Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tịch trường 

trực: Trực tiếp chỉ đạo cơ quan thường trực (Sở nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ; 

- Gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; 

- Tham mưu các văn bản mời triệu tập họp Hội đồngthẩm định tỉnh; biên 
bản họp Hội đồng; các thông báo, tờ trình kết quả thẩm định của Hội đồng; 

- Thẩm định về quy hoạch, định hướng phát triển các ngành hàng đảm bảo 

phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh; thẩm định về định mức 
sản xuất (giống, phân bón, các vật tư đầu vào cho sản xuất).  

3. Nhiệm vụ các thành viên: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị và 
các quy định của văn bản pháp luật liên quan, các thành viên có trách nhiệm tham 

gia ý kiến với Hội đồng thẩm định tỉnh về các nội dung mà dự án, kế hoạch liên kết 
sản xuất đề ra, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và các vấn 

đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định tỉnh; trực tiếp phụ trách 
thẩm định các nội dung cụ thể. 

3.1 Giám đốc Sở Kế hoạch  và Đầu tư  

Phụ trách đánh giá về trình tự lập dự án, kế hoạch sản xuất theo chuỗi liên kết 

đảm bảo phù hợp với kế hoạch thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia 

3.2. Giám đốc Sở Tài chính  

Phụ trách thẩm định về giá và định mức chi cho các nội dung hỗ trợ của dự 

án, Kế hoạch liên kết sản xuất của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

3.3. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  

Phụ trách rà soát thẩm định về nội dung, đối tượng, tỷ lệ đối ứng, các nội 
dung khác của các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đúng với quy định của Chương trình. 
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3.4. Trưởng ban Ban dân tộc tỉnh  

Phụ trách rà soát thẩm định về nội dung, đối tượng, tỷ lệ đối ứng của các dự 
án, kế hoạch liên kết sản xuất thuộc chương 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 I: từ năm 2021 đến năm 2025, đảm bảo đúng với quy định của Chương trình. 

3.5. Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôi mới tỉnh - Thành viên 

Phụ trách rà soát thẩm định về nội dung, đối tượng, tỷ lệ đối ứng, các nội 

dung khác của các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đúng với quy 
định của Chương trình.  

3.6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án thực hiện  

Phụ trách thẩm định về về quy mô, địa điểm, đối tượng, tỷ lệ đối ứng, hiệu 

quả về kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo đúng với quy định của từng Chương 
trình mục tiêu quốc gia và tính phù hợp với Chiến lược phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa của huyện./. 
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