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định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

các cấp giai đoạn 2021 - 2025 

 

 
 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 4405/BNN-VPĐP ngày 30/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, sau khi nghiên cứu, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất việc xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới là Chương trình lớn, tổng hợp, đa lĩnh vực, có ý nghĩa thiết thực và 

sẽ còn thực hiện lâu dài nên rất cần thiết có một tổ chức chuyên nghiệp, đủ năng 

lực để tham mưu, điều phối thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh 

Lạng Sơn cơ bản nhất trí nội dung, kết cấu dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề xuất. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau: 

- Đối với quy định về vị trí, chức năng, tổ chức, biên chế của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh: 

+ Điểm a, khoản 1, Điều 2 dự thảo quy định: “Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và tổ 

chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn” đề nghị thay cụm từ “Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới cấp tỉnh” bằng “Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh”, hiện các tỉnh đã thực hiện thống nhất chỉ còn 01 (một) Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết 

định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016. Đồng thời cần nghiên cứu quy định rõ 

chức năng quản lý đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chức 

năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo để phù hợp, tương ứng với nhiệm vụ quyền hạn 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của dự thảo Quyết định.  

+ Điểm c khoản 1 Điều 2 dự thảo quy định: “Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới cấp tỉnh có Chánh Văn phòng (tương đương Giám đốc Sở) và không quá 
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02 Phó Chánh Văn phòng, trong đó có 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách 

(tương đương Phó Giám đốc Sở), do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ 

nhiệm, miễn nhiệm theo quy định” đề nghị bỏ cụm từ “trong đó có 01 Phó Chánh 

Văn phòng chuyên trách” bởi quy định như vậy được hiểu sẽ có 01 Phó Chánh 

Văn phòng kiêm nhiệm, thực tế giai đoạn qua việc kiêm nhiệm không hiệu quả. 

- Đối với quy định về vị trí, chức năng, tổ chức biên chế của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới cấp huyện: 

+ Điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo quy định: “Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh 

tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 

huyện) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn”, đề nghị thay cụm từ “Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện” bằng “Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện”, do hiện nay cơ bản các huyện đã thực 

hiện thống nhất chỉ còn 01 (một) Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Để chủ động hơn trong xử lý nhiệm vụ đề nghị bổ sung quy định: Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được 

mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

+ Điểm c, khoản 2, Điều 2 dự thảo quy định: “Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới cấp huyện có Chánh Văn phòng (do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện kiêm nhiệm) và 01 Phó Chánh Văn phòng (do Trưởng Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế kiêm nhiệm)” đề nghị nghiên cứu, quy định 

theo hướng nâng cao năng lực cấp cơ sở, quy định cứng là: không quá 02 Phó 

Chánh Văn phòng, trong đó có 01 Phó Chánh Văn phòng chuyên trách và 01 Phó 

Chánh văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng 

Kinh tế kiêm nhiệm. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, NV; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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