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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 407/QĐ-UBND                     Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25 tháng 3 năm 2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng 

vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 

giai đoạn 2021-2025; 

 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số         

85/TTr-SNN ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 

2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau: 

 1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách lĩnh vực 

nông nghiệp). 

 2. Các Phó Trưởng ban: 

 - Mời lãnh đạo cấp Cục trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tham gia làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. 

 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 3. Các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Hà. 

 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của 

Ban Chỉ đạo. 

 Thành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Chi cục Phát 

triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp việc 
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cho Ban Chỉ đạo, gồm: Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn kiêm 

nhiệm chức danh Chánh Văn phòng và được sử dụng toàn bộ nhân sự, bộ máy 

của Chi cục Phát triển nông thôn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc nhân sự 

của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo phân công để phối hợp triển khai 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định. 

5. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi 

Trưởng ban ký, sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

khi Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký; 

Văn phòng thường trực sử dụng con dấu của Chi cục Phát triển nông thôn trong 

quá trình hoạt động đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, phân khai kế 

hoạch, tổ chức chỉ đạo, quản lý và điều hành việc thực hiện có hiệu quả Đề án 

thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn tiêu thụ trong nước 

và xuất khẩu trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây gọi tắt là Đề án) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

 - Chỉ đạo, quản lý và điều hành việc tổ chức thực hiện Đề án đúng mục 

tiêu, tiến độ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Trong 

đó các thành viên của Ban chỉ đạo sẽ thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, 

chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân 

và người dân được hưởng lợi từ công trình, nguồn vốn ngân sách các cấp để 

cùng với nguồn vốn đầu tư từ Đề án để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 

đề ra; phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án và thực hiện chế 

độ báo cáo theo quy định. 

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban quyết định.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Liên minh hợp tác 

xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

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

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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