
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  3426/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  27 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án thực hiện theo quy định tại 

Điều 7, 8, 12 Chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn huyện Văn Quan 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; 

Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-

SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 27/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính 

sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện 

Văn Quan thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn giai 

đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 

82/TTr-NN&PTNT ngày 23/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án thực hiện theo quy định tại 

Điều 7, 8, 12 Chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025, trên địa bàn huyện Văn Quan (gọi tắt là Hội 

đồng nghiệm thu Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh), gồm các thành phần có 

tên sau: 
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1. Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách kinh tế, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng 

Thường trực; 

3. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

4. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thành viên;  

5. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Thành viên; 

6. Giám đốc Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Phòng giao dịch huyện Văn Quan 

, Thành viên; 

7. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành viên; 

8. Chuyên viên phụ trách của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Thành viên; 

9. Chuyên viên phụ trách của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thành viên; 

10. Chuyên viên phụ trách của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thành viên; 

11. Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi thực hiện dự án, Thành viên; 

12. Công chức phụ trách của xã, thị trấn nơi thực hiện dự án, Thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND tỉnh 

Tham mưu, giúp UBND huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND tỉnh của huyện tiến hành kiểm tra, rà soát, thẩm định, nghiệm thu 

toàn bộ dự án, thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (đối với các dự án trên địa bàn 

huyện có hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư hợp lệ). Nội dung cụ thể như sau: 

- Thẩm tra dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh; 

- Thẩm tra nội dung, định mức, đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 

7, 8, 12 Chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh;  

- Kiểm tra hiện trường dự án, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo biên bản 

nghiệm thu, hồ sơ hoàn thành công trình do Nhà đầu tư cung cấp theo quy định của 

Luật Xây dựng; 

- Thẩm tra nội dung, định mức thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước đối với phần chứng từ thanh toán cho hạng mục công trình; 

Tham mưu cho UBND huyện về các văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về kết quả thẩm tra, nghiệm thu dự án theo quy định tại Nghị 

quyết này. 

Tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo về những thuận lợi, khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Chủ tịch Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Chủ 

tịch Hội đồng Thường trực sử dụng con dấu của Phòng Tài chính - Kế hoạch khi 

ký các văn bản theo thẩm quyền nhiệm vụ được giao. 
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Điều 3. Hội đồng nghiệm thu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám 

đốc Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Phòng giao dịch huyện Văn Quan, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành 

phần có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (TH); 

- Sở NN&PTNT (BC); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện (CĐ); 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, NN. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
 


