Dự án Giảm nghèo các tỉnh miên núi phía Bắc giai đoạn 2
Ban Điều phối dự án Trung ương

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 18 THÁNG (CBP) ĐIỀU CHỈNH - PHẦN HOẠT ĐỘNG DO CPO THỰC HIỆN

Một số nội dung đào tạo đề xuất

Đối tượng tham gia

1

2

Số lượng Số lượng
Đơn giá
người
lớp
3

4

Dự trù kinh
phí (Triệu
đồng)

Đơn vị chịu
trách nhiệm
thực hiện

5

6

Thời gian tiến hành
Thời gian thực hiện

Tập huấn/Đào tạo (nêu
rõ số ngày dự kiến cho
mỗi khóa/lớp)

7

8

Ghi chú

9

I. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ TRUNG
ƯƠNG, TỈNH VÀ HUYỆN
I.1. Đào tạo
Năm 2010

1028

1. Quy định về quản lý tài chính của dự án và phần mềm kế Cán bộ kế toán trung ương,
toán máy
tỉnh, và huyện

67

1

152,920

Ban
ĐPDATW

Tháng 6

6 ngày / khóa

Đã thực hiện

2. Ngân sách phát triển xã

Cán bộ ngân sách phát triển
xã trung ương, tỉnh và huyện

76

1

139,641

Ban
ĐPDATW

Tháng 7

4 ngày / khóa

Đã thực hiện

3. Quy định về mua sắm đấu thầu của dự án

Lãnh đạo và cán bộ đấu
thầu trung ương, tỉnh và
huyện

60

1

186,648

Ban
ĐPDATW

Giữa tháng 8

4 ngày / khóa

Đã thực hiện

4. Đào tạo cho hướng dẫn viên cộng đồng (lần 1)

Tất cả các hướng dẫn viên
cộng đồng, cán bộ tỉnh,
huyện, TƯ

224

3

373,127

Ban
ĐPDATW

Tháng 9

6 ngày / khóa

Đã thực hiện

5. Đào tạo tăng cường về giới thiệu dự án, thủ tục tài chính
Cán bộ BQLDA tỉnh và
đấu thầu, ngân sách phát triển xã và chính sách an toàn của huyện của Điện Biên và Lai
Ngân hàng Thế giới cho Điện Biên và Lai Châu
Châu

112

1

175,335

Ban
ĐPDATW

Tháng 10

5 ngày/ khóa

Đã thực hiện

Năm 2011
I.1.1. Trong nước

2402,536
Đã thực hiện (tăng số người,
số lớp và số ngày; tiền giảng
viên từ gói thầu C11/CPO).
Chưa hoàn thành thủ tục
thanh toán

CF, lãnh đạo, các cán bộ
6. Kỹ năng làm việc với cộng đồng (PRA) lần đầu cho cán bộ
sinh kế, NSPTX, tăng cường
các cấp
năng lực TƯ, tỉnh, huyện

365

10

1304,250

Ban
ĐPDATW

Tháng 5-6

Cán bộ M&E, MIS của TW,
tỉnh và huyện và tăng cường
năng lực của tỉnh

81

2

116,336

Ban
ĐPDATW

Tháng 6

2 ngày / khóa

Đã thực hiện. Chuyển từ
2010 sang, giảm số ngày.

39

1

Ban
ĐPDATW

Tháng 8

5 ngày/ khóa

Bổ sung để phục vụ xây dựng
kế hoạch TCNL 42 tháng. Đã
thực hiện. Chưa hoàn thành
thanh toán

7. Hệ thống thông tin quản lý

Lãnh đạo, cán bộ TCNL,
8. Tập huấn về thực hiện "Hướng dẫn Đánh giá nhu cầu đào sinh kế, NSPTX, và tổng
tạo"
hợp tỉnh, PTI, cán bộ TCNL
một số huyện, cán bộ TW

139,650

5 ngày / lớp

9. Tập huấn về lập báo cáo tài chính

Kế toán tỉnh và Trung ương

17

1

Ban
ĐPDATW

Tháng 8

1 ngày/ khóa

Bổ sung theo yêu cầu của
WB. Đã thực hiện

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

2 ngày / khóa

Bổ sung

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

2 ngày /khóa

Bổ sung

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

3 ngày/ khóa

Bổ sung. Mời giáo viên nước
ngoài

2 ngày / lớp

Chuyển từ hội thảo sang tập
huấn.

2,200
10. Tập huấn nhắc lại về kế toán tỉnh, huyện

Cán bộ kế toán trung ương,
tỉnh, và huyện
40

2

Cán bộ TƯ, cán bộ đấu
thẩu, lãnh đạo của tỉnh,
huyện

80

1

Phó ban, cán bộ sinh kế tỉnh
và huyện của 1 tỉnh và cán
bộ Ban DPDATW

30

13. Tập huấn nhắc lại về PRA

Hướng dẫn viên cộng đồng
và cán bộ liên quan của TƯ,
BQLDA tỉnh và huyện

80

2

121,200

Ban
ĐPDATW

Tháng 11

14. Tập huấn nhắc lại về hệ thống thông tin quản lý và mẫu
biểu báo cáo

Cán bộ TƯ, cán bộ sinh kế,
NSPTX tỉnh &huyện, cán bộ
đấu thầu tỉnh&huyện, cán bộ
TCNL tỉnh, M&E tỉnh

150

2

150,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

1-2 ngày / lớp

Bổ sung

15. Tập huấn tăng cường năng lực phòng chống rủi ro thiên
tai để bảo vệ tài sản công&tư cho cán tỉnh, huyện

Lãnh đạo, cán bộ NSPTX,
tăng cường năng lực, sinh
kế, chính sách an toàn và kỹ
thuật trung ương, tỉnh, và
cán bộ TCNL huyện

50

1

199,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

3 ngày / khóa

Bổ sung dựa trên kết quả
thảo luận gần đây với WB

15. Đào tạo ngắn hạn cán bộ ở nước ngoài về Quản lý các
quan hệ đối tác công - tư (PPP) tại Canada- USD

Cán bộ trung ương

5

1

57000

Ban
ĐPDATW

2 tuần

Chuyển sang kế hoạch 24
tháng

16. Đào tạo ngắn hạn cán bộ ở nước ngoài về Giám sát và
đánh giá -USD

Lãnh đạo, cán bộ trung
ương, tỉnh, huyện

20

1

3815

Ban
76300
ĐPDATW

Tháng 10/2011

2 tuần

Thực hiện 01 lớp và chuyển 1
lớp sang năm 2012 do có
thêm hoạt động được ADB
hỗ trợ

48

2

1100

Ban
ĐPDATW

Tháng 6-7/2011

10 ngày / khóa

Đã thực hiện. Bổ sung do
được ADB hỗ trợ phần lớn.

Giữa tháng 9

2 ngày

Đã thực hiện

Tháng 12/2010

2 ngày

Bổ sung theo kế hoạch đoàn
giám sát lần 1 của WB. Đã
thực hiện

11. Tập huấn về các quy định đấu thầu dự án

12. Tập huấn về phần mềm phân tích chuỗi giá trị

114,400

108,200
1
147,300

I.1.2. Ngoài nước

17. Phối hợp với ADB đào tạo về thiết kế và quản lý dự án
Cán bộ trung ương, tỉnh,
dựa trên kết quả (Dự án chỉ chi tiền đi lại và tiền tiêu vặt, các
huyện
thủ tục) ở châu Á- triệu VNĐ
I.2. Hội thảo

908,055

1989,859

Năm 2010
Lãnh đạo tỉnh, huyện và các
18. Hội thảo giới thiệu chung về dự án kết hợp với khởi động
cơ quan liên quan ở TƯ và
dự án
tỉnh, huyện

135

1

255,765

Chủ nhiệm chương trình của
WB, các cán bộ CPO, lãnh
đạo, cán bộ sinh kế và
NSPTX của BQLDA tỉnh

59

1

90,360

19. Hội thảo thí điểm hỗ trợ sinh kế kết hợp với đoàn giám
sát lần 1
Năm 2011

Ban
ĐPDATW

Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh đạo
ban chỉ đạo dự án tỉnh,
20. Hội thảo sơ kết 6 tháng đầu tiên triển khai dự án kết hợp
BQLDA tỉnh, BQLDA huyện,
với Đoàn giám sát lần 2
và các cơ quan liên quan ở
TƯ và tỉnh, huyện

139

1

153,530

Ban
ĐPDATW

Tháng 4

2 ngày

Đã thực hiện.

21.Hội thảo xin ý kiến về hệ thống mẫu biểu báo cáo và hệ
thống thông tin quản lý và giám sát

22

1

2,800

Ban
ĐPDATW

Tháng 6

1 ngày

Đã thực hiện; Tách từ hoạt
động tập huấn về Hệ thống
thông tin và kỹ năng viết báo
cáo.

Tháng 6

1 ngày

Bổ sung theo yêu cầu công
việc. Đã thực hiện. Chưa
hoàn thành thủ tục thanh
toán.

Cán bộ BĐDAPTƯ, cán bộ
MIS và M&E của tỉnh

22. Hội thảo xin ý kiến về "Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh
tạo"
đạo, cán bộ TCNL tỉnh

22

1

5,705

Ban
ĐPDATW

23. Hội thảo xin ý kiến đối với Hướng dẫn về hợp tác công tư, Quỹ sáng kiến kinh doanh, thảo luận về NSPTX

Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh
đạo, cán bộ sinh kế, NSPTX
của tỉnh, huyện

150

1

48,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 10

2 ngày

Bổ sung theo chỉ đạo của
Giám đốc CPO và WB

24. Hội thảo phổ biến Hướng dẫn về hợp tác công - tư và
chia sẻ thông tin dự án với các NGO

Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh
đạo, cán bộ sinh kế, NSPTX
của tỉnh, một số tổ chức phi
chính phủ

60

1

124,600

Ban
ĐPDATW

Tháng 11

3 ngày

Bổ sung

25. Hội thảo về công tác quản lý tài chính của dự án với sự
tham gia của các cơ quan liên quan

Lãnh đạo và kế toán tỉnh,
huyện; cán bộ Kho bạc và
tài chính liên quan tới dự án
của tỉnh huyện; cán bộ CPO

150

1

197,500

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12

2 ngày

Bổ sung theo đề nghị của Bộ
Tài chính

Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh đạo
ban chỉ đạo dự án tỉnh,
26. Hội thảo sơ kết thực hiện dự án từ đầu tới hết quý II/2011
BQLDA tỉnh, BQLDA huyện,
kết hợp với Đoàn giám sát lần 3
và các cơ quan liên quan ở
TƯ và tỉnh, huyện

200

1

255,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 10

2 ngày

Bổ sung theo tiến độ đoàn
giám sát

Lãnh đạo tỉnh, huyện và các
cơ quan liên quan ở TƯ và
tỉnh, huyện, cán bộ thanh tra
Bộ và Sở Kế hoạch và Đầu
tư

100

1

138,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 12

2 ngày

Thay đổi thời gian triển khai

100

1

138,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 12

2 ngày

Bổ sung

120

1

161,800

Ban
ĐPDATW

Tháng 11 - 12

2 ngày

Bổ sung

170

1

221,300

Ban
ĐPDATW

Tháng 11 - 12

2 ngày

Giảm số người, tách riêng
hoạt động tập huấn PRA

27. Hội thảo chuyên đề về kiểm toán nội bộ

Lãnh đạo, cán bộ sinh kế,
NSPTX, kế hoạch Trung
ương, tỉnh, huyện
Lãnh đạo, cán bộ TCNL,
29. Hội thảo đánh giá hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo và sinh kế, NSPTX tỉnh, cán bộ
thảo luận về hướng dẫn cho tiểu hợp phần 3.4
TCNL huyện, một số CF,
cán bộ TW
Cán bộ trung ương, cán bộ
30. Hội thảo sơ kết 1 năm hoạt động của hướng dẫn viên
Ngân sách phát triển xã
cộng đồng
&sinh kế tỉnh, toàn bộ CF
28. Hội thảo tổng kết giai đoạn thử nghiệm các tiểu dự án
sinh kế

Cán bộ BĐDAPTƯ, lãnh đạo
31. Hội thảo tổng kết đánh giá 18 tháng thực hiện dự án, biện ban chỉ đạo dự án tỉnh,
pháp thực hiện dự án và kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo BQLDA tỉnh, BQLDA huyện,
kết hợp với Đoàn giám sát lần 4
và các cơ quan liên quan ở
TƯ và tỉnh, huyện
Ban Điều phối DATW, cán
32. Hội thảo bài giảng cho cấp xã về giám sát cơ sở hạ tầng,
bộ kỹ thuật và chính sách an
vận hành và bảo trì công trình, chính sách an toàn của WB
toàn của tỉnh, PTI
Tổng phần I (triệu VNĐ)

150

1

197,500

Ban
ĐPDATW

50

1

160,000

Ban
ĐPDATW

Tháng 12

2 ngày

Có thể thực hiện vào cuối
tháng 12/2011 hoặc đầu
tháng 1/2012

3 ngày

Chuyển sang năm 2012

6328

Tổng phần I (USD)

76300

II. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ XÃ, THÔN
BẢN
II.1. Đào tạo
Năm 2010
1. Đào tạo kế toán xã

Tất cả các cán bộ kế toán xã
hai tỉnh Điện Biên và Lai
Châu

77

1

142

Ban
ĐPDATW

Cuối tháng 10-giữa
tháng 11 năm 2010

4 ngày/lớp

Đã thực hiện.

Năm 2011
II.2. Biên tập, xây dựng tài liệu đào tạo cấp xã

Hình thức Loại hợp
USD
đấu thầu
đồng

2. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Chính sách an toàn và
môi trường của Ngân hàng Thế giới

IC

Trọn gói

4500

Ban
ĐPDATW

Tháng 3 - tháng
11/2011

3. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng giám sát cơ sở
hạ tầng

IC

Trọn gói

4500

Ban
ĐPDATW

Tháng 10/2011 - tháng
3/2012

4. Biên tập lại tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng vận hành và
bảo trì công trình

IC

Trọn gói

4500

Ban
ĐPDATW

Tháng 11/2011 - tháng
3/2012

5. Biên soạn tài liệu hướng dẫn về quy trình lập KH phát triển
KT-XH có sự tham gia của cộng đồng và tập huấn TOT

CQS

Trọn gói

90000

Ban
ĐPDATW

Tháng 11/2011 - tháng
12/2012

6. Xây dựng tài liệu đào tạo về Ngân sách phát triển xã

CQS

Trọn gói

50000

Ban
ĐPDATW

Tháng 10/2010 - tháng
6/2011

II.3. In tài liệu đào tạo cấp xã

USD

103500

Đơn vị chịu
trách nhiệm
đang thực hiện

đang xét thầu và thương thảo
hợp đồng

đang xét thầu và thương thảo
hợp đồng
Tăng tiền do tăng phần việc
đánh giá và tổng quan các tài
liệu về quy trình và phương
pháp lập KH phát triển KT-XH
cấp xã/thôn bản hiện có và
tập huấn TOT
Hủy bỏ do không còn phù
hợp với tình hình dự án, chỉ
sử dụng PIM để đào tạo

10500

7. Tài liệu đào tạo cấp xã: Kỹ năng giám sát cơ sở hạ tầng,
Kỹ năng vận hành và bảo trì công trình, Chính sách an toàn
và môi trường của Ngân hàng Thế giới )

650 cuốn /đầu sách x3 đầu
sách = 1950 cuốn

SH

Trọn gói

10500

Ban
ĐPDATW

Tăng 20% do trượt giá

8. Tài liệu đào tạo Ngân sách phát triển xã

650 cuốn

SH

Trọn gói

2500

Ban
ĐPDATW

Không thực hiện do không
tiến hành gói thầu tư vấn xây
dựng tài liệu

Tổng phần II (triệu VNĐ)

142

Tổngphần II (USD)
III. THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

114000
Số lượng

Hình thức Loại hợp
Đơn giá
đấu thầu
đồng

Đơn vị chịu
trách nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1. Tờ rơi: (1) Giới thiệu chung về dự án; (2) Chính sách tái
định cư của dự án; (3) Giới thiệu Hợp phần Ngân sách phát
triển xã (Triệu VNĐ)

54.500 tờ khổ A4 cho (1) và
SH
(3); 220 tờ khổ 2*A0 cho (2)

Trọn gói
584,236

Tháng 9 -10/2010;

Đã thực hiện.

Tháng 10 -11/2010

Đã thực hiện

Ban
ĐPDATW

2. Tờ rơi: Thông tin chung về các tiểu hợp phần sinh kế của
dự án

136.500 tờ

SH

Trọn gói

4. Viết và biên tập bản tin dự án (phát hành hàng quý)

15 số

IC

Trọn gói

5600

Ban
ĐPDATW

Mỗi quý 1 số, quý
IV/2011 - quý II/2015

Điều chỉnh thời gian, số
lượng bản tin giảm

5. In bản tin dự án (phát hành hàng quý)

16 số, 1500 cuốn/số

SH

Trọn gói

15000

Ban
ĐPDATW

Mỗi quý 1 số, quý
III/2011 - quý II/2015

Điều chỉnh thời gian, dự toán
tăng do tính trượt giá trong
dài hạn

6. Đăng tin, bài, quảng cáo trên 2 Báo*

2 gói thầu

CQS

Trọn gói

75000

Ban
ĐPDATW

Từ quý IV/2011 -quý
II/2015

Điều chỉnh dự toán do giảm
thời gian thực hiện

7. Truyền thông về dự án và các hoạt động sinh kế của dự
án trên VTV5 và các kênh VTV khác

1 gói thầu

CQS

Trọn gói

100000

Ban
ĐPDATW

Quý IV/2011- quý
II/2015

Gộp hai gói thầu C13/CPO và
C14/CPO để đấu thấu theo
hình thức CQS

Đơn vị chịu
trách nhiệm

Thời gian thực hiện

Tổng phần III (triệu VNĐ)

584,236

Tổng phần III (USD)

195600

IV. THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Số người

Số đoàn

(Triệu đồng)

1. Trong nước
Cán bộ Ban ĐPDATW, Điều
phối viên, Kế toán, Giám sátđánh giá của BQLDA tỉnh

25 1 đoàn

191,692

Ban
ĐPDATW

Tháng 4/2011

5 ngày

Đã thực hiện (thăm dự án
ACP và Flitch tại Đắc Lắc và
Lâm Đồng)

Cán bộ Ban ĐPDATW, cán
bộ Đấu thầu- kế hoạch,
1.2. Tham quan học tập kinh nghiệm về đào tạo nghề gắn
Chính sách an toàn, kỹ thuật
với việc làm và phân cấp hoạt động giảm nghèo ở phía Nam của BQLDA tỉnh; cán bộ sinh
kế, tăng cường năng lực của
1 số huyện

25 1 đoàn

300

Ban
ĐPDATW

Tháng 11-12/2011

7 ngày

Số người không đổi; số ngày
giảm nhưng dự toán tăng do
chi phí di chuyển tăng

7 ngày

Chuyển sang năm 2012

1.1. Tham quan học tập kinh nghiệm về hỗ trợ sinh kế, thực
hiện dự án ở Tây Nguyên

1.3. Tham quan học tập kinh nghiệm về hỗ trợ sinh kế, việc
làm ở chương trình, dự án khác tại Nam Trung bộ

Cán bộ Ban ĐPDATW,
BQLDA tỉnh, huyện và một
số nông dân làm ăn giỏi

25 1 đoàn

190

Ban
ĐPDATW

1.4. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện dự án ở
chương trình, dự án khác tại các tỉnh miền Bắc

Cán bộ Ban ĐPDATW,
BQPDA tỉnh

25 1 đoàn

200

Ban
ĐPDATW

2. Ngoài nước
2.1. Tham quan đoàn trao đổi kinh nghiệm Nam - Nam

Tháng 11-12/2011

5 ngày

Tháng 8-9/2011

14 ngày

USD
Cán bộ Vụ Kinh tế Nông
nghiệp, MPI, và CPO

7 1 đoàn

WB

Bổ sung theo kế hoạch của
WB

Cán bộ Ban ĐPDATW,
BQPDA tỉnh, ban chỉ đạo dự
án tỉnh

20 1 đoàn

65000

Ban
ĐPDATW

Năm 2012

10 ngày

Chuyển sang năm 2012

Cán bộ Ban ĐPDATW,
2.3. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện dự án ở 1BQPDA tỉnh, ban chỉ đạo dự
2 nước khác
án tỉnh

20 1 đoàn

65000

Ban
ĐPDATW

Năm 2012

10 ngày

Chuyển sang năm 2012

2.2. Tham quan học tập kinh nghiệm về thực hiện chương
trình hỗ trợ sinh kế ở 1-2 nước châu Á

Tổng IV.1, đơn vị tính: triệu VND

692

Tổng IV.2, đơn vị tính: USD

65000

V. NGHIÊN CỨU VÀ DIỄN ĐÀN
1.Nghiên cứu và diễn đàn về chính sách thu hút đầu tư
vào nông nghiệp nông thôn
1.1. Nghiên cứu

Hình thức Loại hợp
đấu thầu
đồng

Nghiên cứu phục vụ ban hành và thực hiện thông tư cụ thể
hóa Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn- USD

CQS

Trọn gói

SH

Trọn gói

Dự trù kinh
phí (USD)

Đơn vị chịu
trách nhiệm
Ban
ĐPDATW và
Tháng 9/2010-tháng
50000 Vụ Kinh tế
12/2012
Nông nghiệp,
Bộ KH&ĐT

Đang thực hiện và kéo dài
thêm 1 năm

1.2. In tài liệu
In tài liệu về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông
thôn - USD
1.3. Hội thảo

Hội thảo xin ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan về dự
thảo thông tư

Đối tượng tham gia

Số lượng
người

Số hội
thảo

Đơn giá

Cán bộ các ban ngành liên
quan
84

Hội thảo phổ biến thông tư

15000

Cán bộ các ban ngành liên
quan ở 3 vùng miền; Cán
bộ dự ándự án cấp trung
ương, tỉnh, huyện

480

Diễn đàn phổ biến chính sách khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên VTV

1

4

1 giờ

Dự trù kinh
phí (Triệu
đồng)

Tháng 9-12/2011
Đơn vị chịu
trách nhiệm
thực hiện

Ban
ĐPDATW và
Vụ Kinh tế
Tháng 9-11/2010
Nông nghiệp,
137,365 Bộ KH&ĐT
Ban
ĐPDATW và
Vụ Kinh tế
Tháng 11 - 12/2011
Nông nghiệp,
633,600 Bộ KH&ĐT
Ban
ĐPDATW và
Vụ Kinh tế
Tháng 11-12/2011
Nông nghiệp,
120 Bộ KH&ĐT

2 ngày/hội thảo

Đã thực hiện 01 hội thảo và
bỏ 03 cuộc hội thảo

2 ngày/hội thảo

Giảm số người và số hội thảo

Thay cho 02 cuộc hội thảo

1.4. Tham quan học tập kinh nghiệm

Tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài- USD

2. Nghiên cứu ban hành và thực hiện cơ chế đầu tư cho
Chương trình nông thôn mới

Lãnh đạo và cán bộ tham
gia hoạch định chính sách
cấp TƯ và tỉnh

20

1

55000

Ban
ĐPDATW

Năm 2012

10 ngày

Chuyển từ 2011 sang năm
2012

Hình thức Loại hợp
đấu thầu
đồng

2.1. Nghiên cứu

Nghiên cứu phục vụ ban hành và thực hiện thông tư cụ thể
hóa Chương trình nông thôn mới- USD

2.2. Hội thảo

Hội thảo xin ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan về dự
thảo thông tư

Số lượng
người

Số hội
thảo

Đơn giá

Cán bộ các ban ngành liên
quan ở 3 vùng miền
150

Hội thảo xin ý kiến các cấp dự án về dự thảo thông tư

Cán bộ dự án cấp trung
ương, tỉnh liên quan

Hội thảo phổ biến thông tư

Cán bộ các ban ngành liên
quan ở 3 vùng miền và cán
bộ dự án cấp trung ương và
tỉnh

Đơn vị chịu
trách nhiệm

Ban
ĐPDATW và
45000 Vụ Kinh tế
Nông nghiệp,
Bộ KH&ĐT

Trọn gói

CQS

Đối tượng tham gia

Dự trù kinh
phí (USD)

3

Dự trù kinh
phí (Triệu
đồng)

Đơn vị chịu
trách nhiệm
thực hiện

Ban
ĐPDATW và
Vụ Kinh tế
Nông nghiệp,
505
Bộ KH&ĐT
Ban
ĐPDATW

50

1

400

4

20

1

109

Ban
ĐPDATW và
Vụ Kinh tế
Nông nghiệp,
1307 Bộ KH&ĐT

2.3. Tham quan học tập kinh nghiệm

Tham quan học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc- USD
Tổng V. Triệu VND
Tổng V USD

Lãnh đạo và cán bộ tham
gia hoạch định chính sách
cấp TƯ và tỉnh

66000

891
65.000

Tổng trừ các hoạt động chuyển sang năm 2012 (triệu
VND)

8.637

Tổng trừ các hoạt động chuyển sang năm 2012 (USD)

320.300

Dự phòng triệu VND
Dự phòng USD
Tổng kinh phí (kể cả dự phòng, tỷ giá 20000 VND/USD)
không kể hoạt động chuyển sang năm 2012

Ban
ĐPDATW

864
32.030

827.372

* Chú thích: Đăng tin và quảng cáo trên 1 Báo hướng tới độc giả là các nhà hoạch định chính sách và 1 báo hướng tới độc giả ở khu vực nông nghiệp và nông thôn trên toàn quốc.

Không thực hiện

