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QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã
hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn
2006 - 2010 trên ñịa bàn tỉnh Lai Châu
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Căn cứ Luật Tổ chức HðND, UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2006/Qð-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc
biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XDNNPTNT ngày 15/9/2008 của Liên Bộ Uỷ ban Dân tộc, Kế hoạch và ðầu tư,
Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn
thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng
ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 06/3/2009 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình 135 giai ñoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3989/Qð-BNN-KHCN ngày 14/12/2007; Quyết
ñịnh số 4013/Qð-BNN-KHCN ngày 18/12/2007; Quyết ñịnh số 3276/Qð-BNNKHCN ngày 24/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban
hành ñịnh mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến nông chăn nuôi;
chương trình, dự án khuyến nông; chương trình khuyến ngư;
Theo ñề nghị của Ban Dân tộc tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh thực hiện Chương
trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc
và miền núi giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn tỉnh Lai Châu.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
các Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND ngày 23/3/2007; số 25/2007/Qð-UBND
ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy ñịnh thực hiện Chương
trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc
và miền núi giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết ñịnh số

22/2007/Qð-UBND ngày 18/10/2007 về ban hành quy ñịnh thực hiện Dự án hỗ
trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai ñoạn 2006 - 2010 ;
ðiều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, ñoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các xã
thụ hưởng Chương trình 135 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
- Như ñiều 3;
- Uỷ ban Dân tộc (B/c);
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, ðoàn ñại biểu Quốc
hội tỉnh, TT HðND tỉnh (B/c);
- Công Báo tỉnh; ðài phát
thanh-TH tỉnh; Báo Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng
ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010 trên ñịa bàn tỉnh Lai Châu
/
/2009 của
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số...... /2009/Qð-UBND ngày
UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Quy ñịnh này hướng dẫn và cụ thể hoá một số nội dung của
Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XD-NNPTNT ngày
15 tháng 9 năm 2008 của Liên Bộ Uỷ ban Dân tộc, Kế hoạch và ðầu tư, Xây
dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực
hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng
ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010 cho phù hợp với ñiều kiện
thực tế của tỉnh nhằm ñảm bảo triển khai thực hiện Chương trình Phát triển
kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi
giai ñoạn 2006 – 2010 (sau ñây gọi tắt là Chương trình 135 giai ñoạn II) ñúng
tiến ñộ, ñảm bảo chất lượng, hiệu quả.
ðiều 2. Quy ñịnh trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan quản lý
nhà nước, chủ ñầu tư và các bên tham gia Chương trình 135 giai ñoạn II trên ñịa
bàn tỉnh từ năm 2009 - 2010.
ðiều 3. Những nội dung không quy ñịnh tại văn bản này ñược thực hiện
theo những quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðTTC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Liên Bộ Uỷ ban Dân tộc, Kế
hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt
khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010; và các văn
bản quy ñịnh khác ñể thực hiện Chương trình 135 giai ñoạn II.
ðiều 4. ðối tượng ñược thụ hưởng Chương trình 135 giai ñoạn II
1. Các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (sau ñây gọi tắt là
xã ñặc biệt khó khăn) thuộc ñối tượng thụ hưởng Chương trình 135 giai ñoạn II;
2. Các thôn, bản ñặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II (sau ñây gọi tắt là
bản ñặc biệt khó khăn) thuộc ñối tượng thụ hưởng Chương trình 135 giai ñoạn II.
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Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 5. Quy ñịnh cụ thể ñể thực hiện các dự án và chính sách thành phần
I. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
1. Nội dung, ñịnh mức và tỷ lệ hỗ trợ
a) Hỗ trợ cho hộ nghèo: Nội dung hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo gồm giống
cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, công cụ, máy móc, thiết bị sản xuất.
- Mức hỗ trợ không quá 1 triệu ñồng/hộ/năm;
- Tỷ lệ hỗ trợ: 100% giá giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, công
cụ, máy móc, thiết bị sản xuất và cước phí vận chuyển ñến trung tâm xã.
b) Hỗ trợ cho nhóm hộ:
- Số lượng, tỷ lệ hộ nghèo trong nhóm do Uỷ ban nhân dân xã quyết ñịnh,
nhưng số lượng hộ tham gia trong nhóm không dưới 5 hộ, tỷ lệ hộ nghèo trong
nhóm không dưới 80% tổng số hộ của nhóm.
- Mức hỗ trợ: Tuỳ theo số lượng thành viên tham gia trong nhóm sản xuất,
Uỷ ban nhân dân huyện, thị quyết ñịnh mức hỗ trợ, nhưng tối ña không quá 3
triệu ñồng/hộ/năm.
- Tỷ lệ hỗ trợ: 100% giá giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, công cụ,
máy móc, thiết bị sản xuất, bảo quản sản phẩm thu hoạch và cước phí vận chuyển
ñến trung tâm xã.
Từ kế hoạch năm 2009, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ ñiều
kiện thực tế ñể lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp, trong ñó ưu tiên tập trung hỗ trợ
các dự án sản xuất theo nhóm hộ, chỉ hỗ trợ cho hộ riêng lẻ khi không thành lập
ñược nhóm hộ hoặc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ phù hợp và hiệu quả hơn.
2. ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật : Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
3989/Qð-BNN-KHCN ngày 14/12/2007; Quyết ñịnh số 4013/Qð-BNN-KHCN
ngày 18/12/2007; Quyết ñịnh số 3276/Qð-BNN-KHCN ngày 24/10/2008 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành ñịnh mức tạm thời áp dụng
cho các chương trình khuyến nông chăn nuôi; chương trình, dự án khuyến nông;
chương trình khuyến ngư.
3. ðịnh mức phân bổ vốn: ðịnh mức ñể các huyện, thị làm căn cứ phân
bổ vốn theo xã, thôn bản có cấp ñộ khó khăn khác nhau theo hai loại (loại I, loại
II) ñối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như sau:
a) ðối với xã ñặc biệt khó khăn:
+ Xã ñược xếp vào loại I: Mức vốn ñược cấp tối ña không quá 90% mức
vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 xã/năm.
+ Xã ñược xếp vào loại II: Mức vốn ñược cấp tối thiểu không dưới 100%
mức vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 xã/năm.
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b) ðối với bản ñặc biệt khó khăn :
+ Bản ñược xếp vào loại I: Mức vốn ñược cấp tối ña không quá 90% mức
vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 bản/năm.
+ Bản ñược xếp vào loại II: Mức vốn ñược cấp tối thiểu không dưới 100%
mức vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 bản/năm.
4. Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch và thanh quyết toán nguồn vốn :
Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 06/3/2009 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai ñoạn 2006 - 2010;
5. Chi phí quản lý và tổ chức thực hiện dự án: Chi phí quản lý và tổ chức
thực hiện dự án (chủ ñầu tư và các ñơn vị liên quan) bằng 3% tổng giá trị dự án
ñược duyệt.
6. Chủ ñầu tư: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện phân cấp cho cấp
xã chịu trách nhiệm làm chủ ñầu tư. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị giao cho
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp ñỡ các xã thực hiện nhiệm vụ
chủ ñầu tư. Trường hợp xã chưa ñủ ñiều kiện làm chủ ñầu tư, Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Uỷ ban
nhân dân huyện, thị thực hiện nhiệm vụ của chủ ñầu tư, Uỷ ban nhân dân xã cử
người tham gia cùng với chủ ñầu tư ñể quản lý dự án.
7. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì giúp Uỷ ban nhân
dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ñối với Dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất trên ñịa bàn tỉnh. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể hoá
các cơ chế, chính sách của Trung ương; quản lý, kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban
nhân dân các huyện, thị thực hiện tốt chính sách theo quy ñịnh của Nhà nước.
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban
nhân dân tỉnh về hiệu quả của dự án, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước ñối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên ñịa bàn.
- Uỷ ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban nhân
dân huyện, thị về hiệu quả của dự án trên ñịa bàn, tổ chức thực hiện Dự án theo
ñúng các quy ñịnh hiện hành, tuyên truyền vận ñộng và giao cho các tổ chức
ñoàn thể xã hướng dẫn người dân phát triển sản xuất.
II. Quy ñịnh ñối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng
1. Phân cấp quản lý
1.1. Cấp quyết ñịnh ñầu tư là Uỷ ban nhân dân các huyện, thị.
1.2. Chủ ñầu tư:
a) Những công trình ñầu tư có tính chất sử dụng trên phạm vi liên xã, Uỷ
ban nhân dân các huyện, thị làm chủ ñầu tư.
b) Những công trình do một xã quản lý sử dụng do Uỷ ban nhân dân xã làm
chủ ñầu tư. Trong trường hợp xã có khó khăn trong việc làm chủ ñầu tư, Uỷ ban
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nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm cử cán bộ giúp xã ñể xã có ñủ ñiều kiện
làm chủ ñầu tư. Trong trường hợp xã chưa ñủ ñiều kiện làm chủ ñầu tư, Uỷ ban
nhân dân huyện làm chủ ñầu tư, Uỷ ban nhân dân xã cử người tham gia cùng với
chủ ñầu tư ñể quản lý dự án và tổ chức tiếp nhận công trình ñưa vào sử dụng.
2. Ban quản lý Dự án
a) ðối với các dự án giao cho huyện làm chủ ñầu tư thì không phải thành
lập Ban quản lý dự án mới, sử dụng Ban quản lý dự án hiện có ñể thực hiện.
b) ðối với các dự án giao cho xã làm chủ ñầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã căn cứ ñiều kiện thực tế ñể quyết ñịnh thành lập Ban quản lý dự án cấp
xã. Ban quản lý dự án cấp xã có tư cách pháp nhân, ñược mở tài khoản tại Kho
bạc Nhà nước huyện và sử dụng con dấu của xã ñể giao dịch.
Thành phần Ban quản lý dự án cấp xã gồm:
- ðại diện lãnh ñạo Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng Ban quản lý dự án;
- Các thành viên gồm: Kế toán, cán bộ Uỷ ban nhân dân, cán bộ hợp ñồng
có chuyên môn, thành viên khác theo nhiệm kỳ (trưởng hoặc phó thôn, bản ...)
và những người dân có uy tín trong cộng ñồng. Ưu tiên thành viên tham gia Ban
quản lý dự án là nữ.
Trong trường hợp không thành lập Ban quản lý dự án cấp xã, Uỷ ban
nhân dân các huyện giao cho Ban quản lý dự án huyện giúp xã hiểu hành, tổ
chức thực hiện các công trình thuộc phạm vi xã làm chủ ñầu tư. Nếu Ban quản
lý dự án cấp huyện không thể ñảm nhiệm, cho phép chủ ñầu tư ñược thuê các tổ
chức tư vấn ñể ñiều hành, giám sát công trình.
3. Thực hiện ñầu tư xây dựng công trình giao thông: Chương trình 135
giai ñoạn II chỉ ñầu tư công trình giao thông từ xã ñến thôn bản, liên thôn bản.
Công trình giao thông từ xã ñến thôn bản, liên thôn bản bao gồm các công
trình: cầu, cống, ñường giao thông.
a) ðối với công trình cầu: chỉ ñầu tư công trình cầu treo dân sinh trên các
tuyến ñường từ xã ñến thôn bản hoặc liên thôn bản, từ thôn bản ñến khu vực sản
xuất tập trung.
b) ðối với công trình ñường giao thông: Chương trình 135 giai ñoạn II
ñầu tư công trình ñường giao thông cho xe cơ giới và cống trên tuyến (từ xe
máy trở lên) từ trung tâm xã, từ các ñiểm của trục giao thông chính ñến các
thôn bản và liên thôn bản.
- ðối với công trình ñường giao thông nông thôn: Chủ ñầu tư căn cứ tính
chất và hiệu quả kinh tế của công trình ñể quyết ñịnh ñầu tư cho phù hợp, nhưng
kinh phí thuộc Chương trình 135 trong tổng mức ñầu tư cho một công trình
ñường giao thông nông thôn ñược duyệt không quá 1 tỷ ñồng (Chi phí khảo sát
thiết kế, lập dự toán thực hiện theo quy ñịnh hiện hành).
- ðối với công trình ñường giao thông dân sinh nhằm phục vụ người ñi
bộ, ngựa thồ và xe máy ñi lại có nền rộng từ 2m ñến 2,5m, mức hỗ trợ 30 triệu
ñồng/km. Giao cho phòng Công thương huyện tiến hành khảo sát, tính toán khối
lượng lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán, hướng dẫn kiểm tra và chỉ ñạo
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công tác thi công, nổ mìn phá ñá. Chi phí khảo sát, thiết kế và lập dự toán bằng
3,5% tổng giá trị công trình.
+ Chủ ñầu tư có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai tại trụ sở Uỷ ban
nhân dân xã, nhà văn hoá thôn, bản, khu ñông người qua lại và họp dân ñể thông
báo cụ thể ñể người dân trong thôn bản, trong xã tham gia thi công công trình.
+ Trường hợp trong xã không có nhóm hoặc tổ ñội tham gia thi công công
trình, chủ ñầu tư lựa chọn một ñơn vị thi công là doanh nghiệp.
+ Khi hoàn thành khối lượng, hai bên (A-B) lập biên bản nghiệm thu theo
quy ñịnh. Chủ ñầu tư có trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho người ñại diện của
tổ, nhóm lao ñộng của thôn bản.
+ Thủ tục thanh toán: ðối với gói thầu thực hiện theo hình thức khoán
gọn, ngoài các văn bản liên quan khác chủ ñầu tư phải lập theo quy ñịnh, chủ
ñầu tư chuyển cho Kho bạc nhà nước huyện một bộ hồ sơ thanh toán vốn,
trong ñó có hợp ñồng, biên bản nghiệm thu hợp ñồng hoàn thành, biên bản
thanh lý hợp ñồng giữa chủ ñầu tư với ñơn vị tổ, nhóm của thôn bản ñã ký thực
hiện gói thầu. Nếu trong gói thầu có các vật liệu phải mua của công ty hoặc hộ
kinh doanh thì bắt buộc phải có hoá ñơn hợp lệ. Trường hợp mua bán trong dân
thì phải có giấy biên nhận mua bán của hộ, có xác nhận của trưởng thôn và
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và nằm trong khung giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh
phê duyệt là ñủ ñiều kiện thanh toán.
4. Phân bổ vốn hàng năm: ðịnh mức ñể các huyện, thị làm căn cứ phân
bổ vốn theo xã, thôn bản có cấp ñộ khó khăn theo 2 loại (loại I, loại II) ñối với
Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như sau:
a) ðối với xã ñăc biệt khó khăn:
+ Xã ñược xếp vào loại I: Mức vốn ñược cấp tối ña không quá 90% mức
vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 xã/năm.
+ Xã ñược xếp vào loại II: Mức vốn ñược cấp tối thiểu không dưới 100%
mức vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 xã/năm.
b) ðối với bản ñặc biệt khó khăn:
+ Bản ñược xếp vào loại I: Mức vốn ñược cấp tối ña không quá 90% mức
vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 bản/năm.
+ Bản ñược xếp vào loại II: Mức vốn ñược cấp tối thiểu không dưới 100%
mức vốn Trung ương hỗ trợ bình quân cho 01 bản/năm.
5. Quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương
trình 135 giai ñoạn II: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2008/TT-BXD
ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây
dựng Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng
bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010.
6. Giám sát hoạt ñộng thi công
- Tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng: Ngoài các tổ chức giám sát
của tư vấn, chủ ñầu tư, Ban giám sát xã phải tích cực thực hiện công tác giám sát.
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- Chi phí cho Ban giám sát xã ñược tính bằng 1% của chi phí xây dựng
(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí ñầu tư xây dựng công trình ñược
duyệt. Phần kinh phí này, chủ ñầu tư chỉ ñạo các ñơn vị tư vấn lập trong tổng dự
toán công trình, giao Ban quản lý dự án của chủ ñầu tư hướng dẫn nội dung chi
cụ thể ñể Ban giám sát xã lập dự toán trình chủ ñầu tư phê duyệt thực hiện, Ban
quản lý dự án chịu trách nhiệm quyết toán nội dung chi phí 1% với chủ ñầu tư.
7. Bàn giao, quản lý, khai thác và sử dụng công trình sau ñầu tư: Sau khi
công trình hoàn thành, chủ ñầu tư tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình cho
xã ñể xã giao cho thôn, bản, ñơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng và
thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo quy ñịnh. Khi thực hiện bàn giao phải ñủ hồ
sơ, tài liệu của công trình và có sự chứng kiến của các tổ chức ñoàn thể xã.
8. Duy tu, bảo dưỡng công trình: Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh
số 02/2009/Qð-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy ñịnh
thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau ñầu tư trên ñịa bàn các xã thuộc
Chương trình 135 giai ñoạn 2006 – 2010.
III. Dự án ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn nâng cao năng
lực cán bộ xã, thôn bản và cộng ñồng
1. Nội dung ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Tập trung vào các nội dung
ñào tạo sau ñây:
- Nội dung thứ nhất: Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ làm chủ ñầu tư và
nghiệp vụ giám sát cho các thành viên Ban quản lý dự án và Ban giám sát xã.
- Nội dung thứ hai: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về
Chương trình 135 và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên
ñịa bàn cho ñội ngũ cán bộ xã.
- Nội dung thứ ba: Tập huấn nhằm truyền ñạt kiến thức khoa học kỹ thuật
giúp người dân phát triển sản xuất; kiến thức xây dựng các mô hình sản xuất cho
các hộ nông dân.
- Nội dung thứ tư: Trao ñổi, học tập kinh nghiệp quản lý, tổ chức thực
hiện Chương trình 135 và cách thức làm ăn của các hộ dân có kinh nghiệm
thuộc xã 135 trong và ngoài tỉnh.
2. Tổ chức thực hiện dự án: Tuỳ theo từng nội dung ñào tạo, bồi dưỡng,
tập huấn, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ giao cho các ñơn vị có ñủ ñiều kiện trực tiếp
thực hiện.
3. Nội dung và ñịnh mức chi thực hiện theo quy ñịnh hiện hành.
IV. Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao ñời sống
nhân dân, trợ giúp pháp lý ñể nâng cao nhận thức pháp luật
Thực hiện theo Quyết ñịnh số 112/2007/Qð-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ
tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của Uỷ
Ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải
thiện và nâng cao ñời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức về
pháp luật.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Tổ chức bộ máy quản lý từ tỉnh ñến xã
1. Cấp tỉnh : Giúp việc cho Uỷ ban nhân dân tỉnh là Ban chỉ ñạo Chương
trình 135 giai ñoạn II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ ñạo thực hiện theo
Quy chế hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo Chương trình 135 giai ñoạn II tỉnh Lai Châu.
2. Cấp huyện : Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị quyết ñịnh thành lập
Ban chỉ ñạo Chương trình 135 giai ñoạn II của huyện và xây dựng quy chế hoạt
ñộng của Ban chỉ ñạo cấp huyện, thị.
3. Cấp xã : Uỷ ban nhân dân xã căn cứ ñiều kiện thực tế ñể quyết ñịnh
thành lập Ban chỉ ñạo Chương trình 135 của xã, trong trường hợp không thành
lập Ban chỉ ñạo Chương trình 135, Uỷ ban nhân dân xã sử dụng Ban chỉ ñạo
Chương trình xoá ñói giảm nghèo và bổ sung nhiệm vụ quản lý, chỉ ñạo thực
hiện Chương trình 135 giai ñoạn II.
ðiều 7. Chế ñộ báo cáo
Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBDT ngày
08/8/2008 của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Quy ñịnh về chế ñộ và biểu
mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã ñặc biệt khó khăn
vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010.
ðiều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc chưa phù hợp ñề
nghị phản ánh bằng văn bản về Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh
ñể nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung kịp thời./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Vương Văn Thành ñã ký)
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