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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Đ/c Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi họp bàn kế hoạch thực hiện Chương trình vùng Nam Trà My do Tổ 
chức Tầm nhìn thế giới tài trợ trong năm tài chính 2021 

Ngày 10/3/2021 đồng chí Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện có 
buổi họp về việc thực hiện Chương trình vùng Nam Trà My do Tổ chức Tầm nhìn 
thế giới tài trợ giai đoạn 2021-2022, bàn kế hoạch thực hiện trong năm tài chính 
2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Quản lý Chương trình vùng 
Nam Trà My được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 
29/01/2021 của UBND huyện, đ/c Đào Văn Đức – Trưởng Chương trình vùng 
Nam Trà My, các nhân viên Dự án Chương trình vùng Nam Trà My, lãnh đạo 
UBND các xã: Trà Mai, Trà Don, Trà Nam, Trà Vân, vắng UBND xã Trà Vinh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện thông 
qua Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện về thành 
lập Ban quản lý Chương trình vùng huyện Nam Trà My do Tổ chức tầm nhìn 
Thế giới tài trợ giai đoạn 2021-2022, đồng chí Đào Văn Đức – Trưởng Chương 
trình vùng Nam Trà My thông qua Kế hoạch hoạt động chương trình vùng Nam 
Trà My năm tài chính 2021, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Đồng 
chí Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Chương trình vùng Nam Trà My là một chương trình tập hợp nhiều hoạt 
động liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có các chủ thể tham gia khác 
nhau trên một số lĩnh vực cụ thể trên một số lĩnh vực cụ thể, đặc biệt liên quan 
đến sinh kế bền vững của người dân, đối tượng hưởng lợi chủ yếu trong giai 
đoạn này là trẻ em dễ bị tổn thương và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Do 
vậy, yêu cầu UBND các xã và các ngành địa phương phối hợp chặc chẽ, triển 
khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện dự án đạt kết quả như mục tiêu chương 
trình đề ra.

1. UBND huyện cơ bản thống nhất Kế hoạch hoạt động chương trình 
vùng Nam Trà My năm tài chính 2021, khung dự án theo từng hợp phần từng 
nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của chương trình, đề 
nghị các nhân viên, cộng tác viên Dự án Chương trình vùng bám sát nội dung, 
đồng thời phối hợp với UBND các xã, các ngành liên quan của huyện để thực 
hiện theo khung lộ trình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tăng 
cường công tác tập huấn nâng cao năng lực, nhất là khả năng thích ứng phản 
ứng nhanh của lực lượng xung kích phòng tránh thiên tai. 
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2. Giao phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện là cơ quan thường 
trực Ban quản lý Chương trình vùng Nam Trà My có trách trách nhiệm theo dõi, 
giám sát, đánh giá và tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt 
động của chương trình, tổ chức thực hiện giải ngân đảm bảo đúng theo quy định 
của pháp luật, bám sát nội dung Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 
của Chính phủ; nội dung, nhiệm vụ theo thỏa thuận hợp tác tài trợ giữa UBND 
tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nam Trà My và Văn phòng đại diện Tầm nhìn 
thế giới tại Việt Nam. Đồng thời, tổng hợp báo cáo đánh giá định kỳ về Thường 
trực UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban quản lý Chương trình về dự thảo 
phân công nhiệm vụ các thành viên Ban quản lý và tổng hợp tham mưu cho 
Trưởng ban ký ban hành; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

3. UBND các xã tổ chức tuyên truyền vận động cho người dân tham gia 
tích cực, đầy đủ các lớp tập huấn hướng dẫn, phát huy vai trò cộng đồng trong 
thực hiện dự án, đảm bảo có sự vào cuộc của người dân để thực hiện tốt chương 
trình, kế hoạch đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của phòng Lao động Thương binh 
& Xã hội, các cộng tác viên của Dự án Chương trình vùng, yêu cầu UBND các 
xã tiến hành thành lập Ban quản lý chương trình cấp xã, ban phát triển thôn 
trước ngày 15/03/2021. Đồng thời, lựa chọn cán bộ chuyên trách đảm bảo đủ 
năng lực để thực hiện chương trình.

4. Giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện rà soát các 
công trình nước sạch các khu dân cư bị hư hỏng do bão lũ vừa qua để có kế 
hoạch sữa chữa, tránh trường hợp trùng lắp các nguồn tài trợ với vốn khắc phục 
bão lũ của huyện.

5. Giao phòng Kinh tế Hạ tầng huyện hỗ trợ thẩm định thiết kế dự toán 
các dự án hỗ trợ khắc phục bão lũ, các công trình hạ tầng trường học, y tế, giáo 
dục, nước sạch khu dân cư giúp nhà tại trợ triển khai các bước tiếp theo đảm bảo 
theo trình tự xây dựng, tiến độ đề ra.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Văn Mẫn – Phó chủ 
tịch UBND huyện về việc thực hiện Chương trình vùng Nam Trà My do Tổ chức 
Tầm nhìn thế giới tài trợ giai đoạn 2011-2022, bàn kế hoạch thực hiện trong năm tài 
chính 2021, đề nghị UBND các xã, các cơ quan, ban, ngành liên quan triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND(B/cáo);
- Chủ tịch; các PCT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND xã: (Trà Vinh, Trà Vân, 
  Trà Don, Trà Mai, Trà Nam);
- Lưu VT. UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2021-03-15T16:01:16+0700
	Quảng Nam


		2021-03-15T16:19:26+0700
	Quảng Nam


		2021-03-15T16:19:40+0700
	Quảng Nam


		2021-03-15T16:19:41+0700
	Quảng Nam


		2021-03-15T16:19:42+0700
	Quảng Nam




