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Số: 1407/QĐ-UBND Yên Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế,  

chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021 theo  

Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La 
________________________ 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết 

định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành 

Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế, chế 

biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021; 

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 3259/HDLN-SNN-SKHĐT-STC-SCT 

ngày 10/9/2021 của liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương hướng dẫn triển khai thực hiện 

Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc quy định 

nội dung và mức hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm 

Nhãn và nông sản khác năm 2021; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 320/TTr-PNV ngày 

25/10/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế, 

chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021 theo Quyết định 

số 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La, gồm các ông, bà 

có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: 

Ông Lê Huy Phong - Phó chủ tịch UBND huyện. 

2. Các thành viên:  

- Bà Nguyễn Thị Thành - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Cao Xuân Dũng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Đoàn Xuân Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Ông Đỗ Danh Long -  Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường;  



- Ông Trần Oanh - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Phan Ngọc Báu - Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Ông Tráng Lao Súa - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động 

1. Nhiệm vụ: Hội đồng thẩm định có trách nhiệm rà soát, thẩm định đối 

tượng đủ điều kiện hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, nghiệm thu khối lượng đề nghị hỗ 

trợ, mức hỗ trợ đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 

28/7/2021 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu tư các 

cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021 và 

các văn bản hướng dẫn của các sở, ban ngành của tỉnh. 

2. Chế độ hoạt động 

- Hội đồng thẩm định làm việc theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ; nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch hội đồng 

phân công; Mọi chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước (nếu có). Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực. 

- Về sử dụng con dấu và nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 

16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Tổ giám sát HĐND huyện;  

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, NV, (H 05 bản). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lù Văn Cường 
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