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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp thống nhất triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo  

(Chương trình 135, 30a và NTM) năm 2020 

 

Ngày 09/6/2020, tại Hội trường tầng III - UBND huyện, đồng chí Lương Mai Tú 

- Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thống nhất triển khai thực hiện các dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

(Chương trình 135, 30a và NTM) năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh 

đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Tài 

chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài Nguyên và Môi trường; Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tóm tắt tình hình 

triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo (Chương trình 135, 30a và NTM) năm 2020; ý kiến 

phát biểu của đại diện các phòng: Lao Động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Tài 

chính - Kế hoạch; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; lãnh đạo UBND các xã, thị 

trấn. Đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung sau: 

1. Về kết quả triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (Chương trình 135 và 

30a) năm 2020  

UBND các xã được giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đã chủ động triển 

khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt tại Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 

21/4/2020 của UBND huyện; nhiều đơn vị xã đã triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến 

độ đề ra, các cơ quan chuyên môn đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các xã 

trong việc xây dựng, triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên còn một số xã trong quá trình 

triển khai thực hiện còn lúng túng, tiến độ chậm, trong xây dựng dự án, chưa làm tốt 

khâu tuyên truyền vận động người dân thực hiện, chưa báo cáo kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. 

2. Điều chỉnh, thay đổi danh mục dự án 

Hiện nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đang phát sinh và diễn biến phức tạp trên 

địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đồng ý cho các xã điều chỉnh danh mục. Để đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện các dự án, yêu cầu các xã chủ động, linh hoạt trong quá 

trình triển khai thực hiện, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đoàn thể làm tốt công tác 

tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để xây dựng và 

thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt cân nhắc điều chỉnh đối 

với các mô hình, dự án chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản. 
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3. Rà soát khả năng tiếp nhận và thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ  

Yêu cầu UBND các xã rà soát lại khả năng tiếp nhận và thực hiện nguồn kinh phí 

hỗ trợ từ Chương trình 30a, 135, báo cáo UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp 

và PTNT trước ngày 15/6/2020. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. UBND các xã, thị trấn  

- Tổ chức họp thống nhất và lập tờ trình thay đổi danh mục gửi về UBND huyện 

trước ngày 15/6/2020 thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND 

huyện điều chỉnh, thay đổi danh mục. 

- Tiến hành rà soát lại khả năng tiếp nhận và thực hiện nguồn vốn đã phân bổ, báo 

cáo UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/6/2020 để 

tổng hợp trình UBND huyện điều chỉnh kinh phí thực hiện dự án. 

4.2. Các cơ quan chuyên môn của huyện  

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Phòng Nông nghiệp 

và PTNT; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu cho UBND huyện phê 

duyệt điều chỉnh danh mục, kinh phí cho các xã đối với Chương trình 135; trình UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục, kinh phí đối với Chương trình 30a. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp danh mục, kinh phí điều chỉnh 

trình Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh 

kinh phí thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo đối với Chương trình 135 và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

danh mục, kinh phí đối với Chương trình 30a. 

- Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc phối hợp với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tham mưu điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ nhân rộng mô 

hình giảm nghèo. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp theo dõi sát sao diễn biến tình hình 

dịch bệnh (đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi), tham mưu cho UBND huyện 

khuyến cáo UBND các xã về phương án, cũng như biện pháp triển khai thực hiện 

các dự án chăn nuôi lợn. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất 

triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo (Chương trình 135, 30a và NTM) năm 2020; yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH; NN&PTNT;  

LĐ,TB,XH-DT; Trung tâm DVNN; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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