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Bến Tre,  ngày        tháng 6  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường 

ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ 

và thanh niên tại tỉnh Bến Tre 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

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

Căn cứ 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 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của Nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày  21  tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Phát triển chuỗi 

giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới 

phụ nữ và thanh niên tại Việt Nam” (Sử dụng vốn ODA không hoàn lại, nguồn 

IFAD tài trợ); 

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Phát triển chuỗi 

giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới 

phụ nữ và thanh niên tại Việt Nam tỉnh Bến Tre (Sử dụng vốn ODA không hoàn 

lại, nguồn UNIDO tài trợ); 

Theo đề nghị của Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre tại Tờ rình số 

37/TTr-PCU ngày 22 tháng 6 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số     

1292/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường 

ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên 

tại tỉnh Bến Tre, với các nội dung chủ yếu như sau:  



2 

 

1. Tên tiếng Việt là Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị có tăng 

cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và 

thanh niên tại tỉnh Bến Tre.  

Tên gọi tắt bằng tiếng Việt: Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre.         

2. Tên tiếng Anh của Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre: “Project 

Management Unit of Developing a Digitally Empowered and Responsive Value 

Chain with a focus on women and young people in Viet Nam, Ben Tre 

province”. 

Tên gọi tắt bằng tiếng Anh: PMU MPTF Ben Tre.         

3. Địa chỉ Văn phòng làm việc: Trụ sở chính đặt tại số 28, đường Lê Đại 

Hành, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre 

1. Vị trí, chức năng: 

Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre là một tổ chức có chức năng giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện Dự án Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường 

ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên 

tại tỉnh Bến Tre. Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre có tư cách pháp nhân, 

con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương 

mại theo thỏa thuận Hiệp định tài trợ Dự án MPTF và quy định của pháp luật hiện 

hành để thực hiện công tác quản lý, điều phối và thực hiện dự án. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Lập Kế hoạch thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Công tác chuẩn bị thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện dự án; 

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng và chịu 

trách nhiệm về mua sắm đấu thầu theo quy định; 

- Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án; 

- Chuẩn bị để nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn 

thành; hoàn tất công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán và bàn giao tài sản của 

dự án; thực hiện quy định về đóng cửa dự án tại thỏa thuận Hiệp định tài trợ và 

theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao; 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và 

thỏa thuận Hiệp định tài trợ đối với dự án; 
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- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi 

quyền và nghĩa vụ của mình về công tác quản lý, điều phối và thực hiện dự án 

theo quy định của pháp luật; 

3. Cơ cấu tổ chức:  

Gồm 09 nhân sự được huy động và chuyển tiếp từ nguồn nhân lực của Ban 

Điều phối Dự án AMD để quản lý, điều phối thực hiện Dự án MPTF tỉnh Bến 

Tre, với các chức danh:  

- Giám đốc Dự án;  

- Nhân viên phụ trách kế toán;  

- Nhân viên quản lý tài sản, thủ quỹ;  

- Nhân viên hành chính, văn thư;  

- Nhân viên nghiệp vụ đào tạo, quản lý tri thức;  

- Nhân viên giám sát đánh giá;  

- Nhân viên nghiệp vụ về nông nghiệp, chuỗi giá trị;  

- Nhân viên nghiệp vụ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã;  

- Nhân viên nghiệp vụ mua sắm đấu thầu.  

Điều 3. Bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Ban Quản lý Dự án MPTF 

tỉnh Bến Tre gồm các ông có tên như sau: 

1. Ông Nguyễn Khắc Hân, Giám đốc Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre 

giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre. 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre có trách nhiệm ký kết 

hợp đồng lao động và tổ chức nhân sự hoạt động của Ban Quản lý Dự án MPTF 

tỉnh Bến Tre theo số lượng và chức danh quản lý nêu tại khoản 3 Điều 2 (trừ 

giám đốc và kế toán); đồng thời, chịu trách nhiệm xây dựng và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Quản lý Dự án 

MPTF tỉnh Bến Tre trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi quyết định này có 

hiệu lực. 

2. Ông Nguyễn Hải Sơn, Kế toán Ban Điều phối Dự án AMD Bến Tre giữ 

chức vụ Nhân viên phụ trách kế toán Ban Quản lý dự án MPTF tỉnh Bến Tre. 

Điều 4. Thời gian hoạt động của Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre 

Thời hạn hoạt động của Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre: từ khi Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập đến khi kết thúc thời hiệu của 

thỏa thuận Hiệp định tài trợ Dự án MPTF tại tỉnh Bến Tre. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre 
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- Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre được đối 

ứng từ ngân sách tỉnh để thực hiện các hoạt động đến khi kết thúc thỏa thuận 

theo Hiệp định tài trợ; 

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban Quản lý Dự án 

MPTF tỉnh Bến Tre đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghi định số 

56/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Dự án MPTF tỉnh Bến Tre 

và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên tại Điều 3 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6 (để thực hiện); 

- Quỹ Quốc tế về Phát triển NN-IFAD (báo cáo); 

- Tổ chức Phát triển CN LHQ-UNIDO (báo cáo); 

- Vụ kinh tế đối ngoại- Bộ KH&ĐT (báo cáo); 

- Vụ Tài chính Đối ngoại - Bộ Tài chính (báo báo); 

- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV; 

- Kho bạc Nhà nước Bến Tre; 

- Phòng TH,TCĐT, NgV; 

- Lưu: VT, Huỳnh. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Sơn 
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