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QUYẾT ĐỊNH 

Giao nhiệm vụ chủ dự án và thành lập Ban Quản lý dự án  

“Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

và 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 1844/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia thực hiện Dự án khu vực “Các Trung tâm 

đổi mới Sáng tạo Xanh” sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ 

Cộng hòa liên bang Đức; 

Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/6/2021 về việc phê 

duyệt Văn kiện dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” sử dụng vốn 

ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 167/TTr-SNNPTNT ngày 18/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ dự án “Các 

Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) tại tỉnh An Giang. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành 

lập Ban Quản lý dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (Ban Quản lý dự 

án GIC) tỉnh An Giang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tên 

viết tắt là: BQLDA GIC, với các nội dung chủ yếu sau:  

 1. Về cơ cấu tổ chức: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 

2804/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt Văn kiện dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng 

tạo Xanh” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên bang 

Đức. 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang: Thực 

hiện theo nội dung Sổ tay thực hiện dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới 

Sáng tạo Xanh” (GIC) do Văn phòng Dự án GIC GIZ và Ban QLDA trung ương 

ký đồng hướng dẫn. 
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3. Tổ chức hoạt động: 

- Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang đặt trụ sở tại Chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh An Giang.  

- Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang được sử dụng con dấu riêng và 

được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo 

quy định. 

- Căn cứ yêu cầu công việc, Ban quản lý dự án GIC tỉnh An Giang đề xuất 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn các cán bộ thuộc Sở và các 

đơn vị trực thuộc kiêm nhiệm thực hiện các nội dung dự án. 

- Căn cứ nhu cầu thực tế, Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang được 

trang bị các thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của dự án. 

- Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án GIC tỉnh 

An Giang, bao gồm các nguồn: Vốn đối ứng của tỉnh theo cam kết để thực hiện 

Dự án; kinh phí hỗ trợ của dự án và kinh phí tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT.UBND tỉnh; 

- BQL TW về Dự án GIC (Bộ NN và PTNT). 

- Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp; 

- Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, TNTMT, KHCN; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P. KTN, P.HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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