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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số: 310d/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý các  

Chương trình MTQG xã Vũ Muộn  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

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

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/ 10/ 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/ 12/ 2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành quy định về cơ chế quản lý thưc hiện các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

 Xét đề nghị của Công chức Địa chính- NN-XD&MT xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban quản lý 

các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Văn phòng -TK xã, các thành viên Ban quản lý xã và các ban ngành 

đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

Bản điện tử 

- Như điều 3 (T/h); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã; 

- BQL CT MTQG xã; 

Bản giấy 

- Ban phát triển thôn; 

- Lưu: VP.UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban quản lý các Chương trình mục tiêu  

quốc gia xã Vũ Muộn 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /6/2022 của 

 UBND xã Vũ Muộn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hoạt động và phối 

hợp công tác của Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn (gọi tắt BQL). 

Điều 2. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn có nhiệm vụ tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, điều hành triển khai 

thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. 

Điều 3. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn sử dụng con dấu của 

UBND xã để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn do Ủy ban nhân dân 

xã quyết định thành lập và được kiện toàn hàng năm khi có thay đổi. Các thành viên 

Ban quản lý xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức Ban quản lý các Chương trình MTQG xã gồm các 

thành viên. 

- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. 

- Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban. 

- Các thành viên là các công chức chuyên môn thuộc UBND xã, đại diện các 

tổ chức đoàn thể xã và đại diện cộng đồng dân cư. 

Điều 6. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã có nhiệm vụ và quyền hạn: 

+ Ban quản lý xã, đại diện cho UBND xã quản lý các dự án đầu tư, nội dung 

xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn xã.  

+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư 

hàng năm xây dựng NTM và công tác giảm nghèo của xã, lấy ý kiến các cộng đồng 

dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các 

hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã. 
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+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện 

các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào 

khai thác, sử dụng. 

+ Được UBND xã ủy quyền ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách 

pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để 

thực hiện các công trình, dự án đầu tư. 

Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có 

trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ 

đầu tư, UBND xã có thể ủy thác một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quản lý để hỗ trợ 

hoặc chuyển UBND huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia của lãnh đạo Ban quản lý 

xã. Việc ủy thác cho đơn vị/tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban quản lý. 

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND, UBND xã về các hoạt động của 

Ban quản lý trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa 

bàn xã. 

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của BQL; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên Ban quản lý. 

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban quản lý. 

- Phụ trách triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu 

chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban quản lý. 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý về việc thực hiện chương trình, 

nhiệm vụ được phân công phụ trách. 

- Chủ trì, điều hành hoạt động chung của Ban quản lý khi Trưởng ban đi vắng 

hoặc được Trưởng ban ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban quản lý xã theo sự 

phân công của Trưởng ban quản lý. 

- Chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể xã và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 

NTM & GN trên địa bàn xã. 

- Trực tiếp phụ trách về công tác giảm nghèo, phụ trách Chương trình hỗ trợ 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.  

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban quản lý. 

1. Nhiệm vụ chung: 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lập hồ sơ dự toán triển khai thực hiện 

các nguồn vốn thực hiện chương trình hàng năm.  

- Tổ chức lồng ghép các Chương trình, Dự án triển khai trên địa bàn để thực 

hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. 
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- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban quản lý, nếu 

vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng Ban quản lý. 

- Tham mưu giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công 

phụ trách. 

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện triển khai nội dung 

chương trình công việc và địa bàn được phân công phụ trách. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của BQL liên quan đến Chương trình 

khi Trưởng Ban yêu cầu. 

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công trực tiếp của Trưởng ban, phó ban 

quản lý khi cần thiết. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Thành viên BQL là công chức Địa chính NNXD&MT (Phụ trách lĩnh vực 

Nông lâm nghiệp): 

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo thực hiện chương và 

thông tin báo cáo theo quy định, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc đến 

tập thể lãnh đạo xã để chỉ đạo hướng dẫn và xin ý kiến chỉ đạo cấp trên. 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý về việc thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới.  

- Phụ trách việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 10 

(Thu nhập) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.  

- Phụ trách việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 3 

(Thủy lợi) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.  

2.2. Thành viên BQL là công chức Địa chính NNXD&MT (Phụ trách quản lý 

đất đai):  

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý về việc thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới được giao. Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến 

chương trình nông thôn mới. 

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện các Chương trình dự án 

đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.  

- Phụ trách việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí: số 

1 (Quy hoạch), số 2 (Giao thông), số 4 (Điện), số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn), số 9 (Nhà ở dân cư), số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). 

2.3. Thành viên BQL là công chức Tài chính - Kế toán: 

- Giúp Trưởng Ban quản lý, tổng hợp các nguồn vốn thực hiện Chương trình 

MTQG trên địa bàn xã. 

- Chịu trách nhiệm trong việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, 

tiến độ giải ngân các nguồn vốn và tổng hợp báo cáo, thanh quyết toán các nguồn 

vốn. 

- Hướng dẫn Ban phát triển các thôn lập dự toán công trình khi có yêu cầu. 
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- Phụ trách việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 13 

(Tổ chức sản xuất) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.  

2.4. Thành viên BQL là công chức VHXH (Phụ trách Văn hóa thông tin): 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trong việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

các tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông), 

tiêu chí số 16 (Văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

2.5. Thành viên BQL là công chức VHXH (Phụ trách Văn hóa xã hội): 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện chương trình 

giảm nghèo. Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình giảm 

nghèo, lao động việc làm, BHYT. 

- Phụ trách việc triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 11 

(Hộ nghèo), tiêu chí số 12 (lao động có việc làm) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về chương trình giảm nghèo theo yêu cầu. 

2.6. Thành viên BQL là Văn phòng TK xã:  

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 10 (Thu 

nhập) trong bộ tiêu chí về xã NTM. 

2.7. Thành viên BQL là Chỉ huy trưởng quân sự xã 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 19.1 (Quốc phòng) 

trong bộ tiêu chí về xã NTM. 

2.8. Thành viên BQL là Trưởng công an xã: 

- Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật 

tự ATXH trên địa bàn; triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 19.2 

(An ninh) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. 

2.9. Thành viên BQL là Công chức tư pháp hộ tịch xã (Đồng chí Triệu Đức 

Tài) 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 18 (Hệ 

thống chính trị-Tiếp cận pháp luật) trong bộ tiêu chí về xã NTM. 

2.10. Thành viên BQL là các đồng chí cán bộ, công chức khác  
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- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng, phó BQL. 

2.11. Thành viên BQL là Chủ tịch MTTQ xã: 

- Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực 

hiện tốt các chương trình MTQG. 

- Phụ trách địa bàn thôn khi được Trưởng ban phân công  

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, phó BQL giao. 

2.12. Thành viên BQL là Chủ tịch Hội nông dân xã: 

- Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực 

hiện tốt các chương trình MTQG. 

- Phụ trách địa bàn các thôn khi được Trưởng ban phân công  

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, phó BQL giao. 

2.13. Thành viên BQL là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: 

- Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực 

hiện tốt các chương trình MTQG. 

- Phụ trách địa bàn các thôn khi được Trưởng ban phân công 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, phó BQL giao.  

2.14. Thành viên BQL là Bí thư Đoàn thanh niên xã 

- Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia thực 

hiện tốt các chương trình MTQG. 

- Phụ trách địa bàn các thôn khi được Trưởng ban phân công  

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, phó BQL giao. 

2.15. Thành viên BQL là Hiệu trưởng các trường THCS&TH, Mầm Non 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 5 (Trường 

học), tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo) trong bộ tiêu chí về xã NTM. 

2.16. Thành viên BQL là Trạm y tế 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình 

MTQG. 

- Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 15 (Y tế) 

trong bộ tiêu chí về xã NTM. 

2.17. Thành viên BQL là đại diện cộng đồng dân cư: 

- Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư trong 

thôn tham gia thực hiện tốt các chương trình MTQG triển khai trên địa bàn, trực tiếp 

theo dõi giám sát các chương trình thực hiện tại địa bàn thôn. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Vũ Muộn và các bộ phận, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế này. Trong quá trình 

triển khai thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung tổng hợp 

phản ánh về Ban quản lý xã nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp để trình Ủy 

ban nhân dân xã xem xét, quyết định./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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