
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN PHÚ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Xuân Phú, ngày 02 tháng 02  năm 2023 

 

PHÂN CÔNG 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án:  

Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

 

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Xuân 

Trường về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 36/KH-UBND Ngày 10/10/2022 của UBND 

xã Xuân Phú thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn xã về lĩnh vực hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp. 

Được sự quan tâm của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện, 

UBND xã Xuân Phú tiếp nhận Dự án 3 - Tiểu dự án 1 về Hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi Phòng nông nghiệp phối hợp với UBND xã 

triển khai thực hiện với mô hình chăn nuôi gà thịt tại xã. UBND xã đã triển khai các 

bước tiếp nhận và triển khai Dự án theo quy trình. 

Để chỉ đạo triển khai thực hiện tiểu dự án đúng quy trình, đạt hiệu quả, 

TTUBND xã phân công trách nhiệm cho các đồng chí thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Viết Thuận - Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban NN xã:  

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc cụ thể, kiểm tra, giám sát 

đôn đốc Ban nông nghiệp, cán bộ, công chức được phân công và các xóm thực hiện 

từng công việc theo từng thời điểm. Liên hệ với UBND và các cơ quan chuyên môn 

của huyện để chỉ đạo triển khai tại xã, chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn 

kinh phí của Dự án đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính. Thường xuyên báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án về TT Đảng ủy, UBND, chịu trách nhiệm trước Thường trực 

Đảng ủy - UBND về kết quả thực hiện Đề án. 

2. Đồng chí Mai Văn Tân - Công chức địa chính - Phó Ban Nông nghiệp: 

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được đồng chí Nguyễn Viết Thuận - Phó chủ 

tịch UBND - Trưởng Ban nông nghiệp phân công, liên hệ với Phòng NN&PTNT và 

các Phòng ban chuyên môn của huyện, tham mưu để triển khai các công việc theo 

yêu cầu của đề án, phối hợp với đồng chí Phạm Thị Huê - CCVPHĐND-UBND lập 

các hồ sơ theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND về kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công. 

3. Đồng chí Phạm Thị Huê - Công chức VPHĐND-UBND:  

Phối hợp với đồng chí Mai Văn Tân - Công chức địa chính - Phó Ban Nông 

nghiệp lập các văn bản, hồ sơ theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm trước Thường trực 

UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

4. Đồng chí Tống Xuân Hồng - Công chức LĐTB&XH:  

Liên hệ với Phòng LĐTB&XH huyện lập các hồ sơ theo yêu cầu về lĩnh vực 

chuyên môn, kiểm tra, rà soát các đối tượng thụ hưởng dự án, đảm bảo đúng đối 



tượng và chữ ký của người đại diện hộ trong các hồ sơ và các nhiệm vụ khác do 

đồng chí Nguyễn Viết Thuận phân công. Chịu trách nhiệm trước Thường trực 

UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Công chức Tài chính - Kế toán: 

Liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn trong Dự án. Lập dự toán chi phí, văn bản hợp đồng mua con giống, 

thức ăn và vật tư, dụng cụ chăn nuôi, lập hồ sơ quyết toán theo yêu cầu của Đề án 

và các nhiệm vụ khác do đồng chí Nguyễn Viết Thuận phân công. Chịu trách nhiệm 

trước Thường trực UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

6. Các đồng chí nhân viên Ban Nông nghiệp: 

Căn cứ các nhiệm vụ được đồng chí Trưởng, Phó ban phân công, phối hợp triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ đạt yêu cầu và hiệu quả. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 1 về 

Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thịt 

tại xã Xuân Phú.  

Phân công này thay thế phân công ngày 18/5/2022 của UBND xã Xuân Phú.  

Đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện tốt các công việc được phân công, 

trong quá trình triển khai thực hiện Dự án có khó khăn vướng mắc báo cáo trực tiếp 

đồng chí Đồng chí Nguyễn Viết Thuận - Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban NN xã 

để thống nhất giải quyết, chịu trách nhiệm cá nhân về các công việc, lĩnh vực phụ 

trách nếu để xảy ra sai sót hoặc không đúng quy định.  

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Xuân Trường; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng LĐTB&XH huyện; 

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND; 

- Các đ/c được phân công nhiệm vụ;  

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu VP. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Đĩnh 

 


		2023-02-04T16:30:08+0700


		2023-02-06T07:09:39+0700




