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PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-TCCB ngày     tháng     năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               …………., ngày         tháng       năm 20 

 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

 

Thực hiện Quyết định số …………/QĐ-BNN-KN ngày    tháng     năm …. của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ đăng 

ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương thực hiện giai đoạn năm …………. 

I. Thành viên hội đồng 

1. Họ và tên: .......................................................................................................  

2. Chức vụ, đơn vị công tác:...............................................................................  

3. Chức danh trong hội đồng: .............................................................................  

II. Hồ sơ đánh giá: 

1. Tên dự án: .......................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

2. Tổ chức đăng ký chủ trì dự án: .......................................................................  

3. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: ................................................................  

III. Nhận xét, đánh giá và chấm điểm 

(Nêu nhận xét chi tiết cho mỗi nội dung và cho điểm đánh giá). 

Số 

TT 
Tiêu chí đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Điểm của thành 

viên hội đồng 

1 Năng lực tổ chức đăng ký chủ trì 15  

 

a) Chức năng, nhiệm vụ về khuyến nông, chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp liên quan đến dự án 

5 

 

 b) Nhân lực tham gia dự án 3  

 c) Kinh nghiệm, thành tựu trong hoạt động khuyến 

nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc 
3  



 2 

Số 

TT 
Tiêu chí đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Điểm của thành 

viên hội đồng 

 sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong 5 năm 

gầnhnhất liên quan đến dự án 

 
d) Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất, kỹ thuật 

hiện có liên quan đến dự án 
2 

 

 
e) Khả năng huy động các nguồn lực cho việc thực hiện 

dự án 
2 

 

2 Năng lực cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án 10  

 a) Năng lực chuyên môn 4  

 b) Quá trình công tác 2  

 
c) Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (có liên 

quan đến nội dung dự án) 
2 

 

 

d) Kết quả và thành tựu trong hoạt động khuyến nông, 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia các đề tài, dự 

án (trong 5 năm gần đây) 

2 
 

3 
Năng lực của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự 

án 
10 

 

 
a) Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp (thuộc hệ thống 

khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật) 
5 

 

 
b) Năng lực tham gia thực hiện dự án (cán bộ, tài chính, 

điều kiện cơ sở vật chất,…) 
3 

 

 
c) Kinh nghiệm, thành tựu tham gia hoạt động khuyến 

nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
2 

 

 

4 Nội dung hoạt động của dự án 20  

 a) Xây dựng mô hình trình diễn 10  

 b) Đào tạo, tập huấn 4  

 c) Thông tin tuyên truyền 3  

 
d) Quản lý dự án (có kế hoạch kiểm tra và quản lý dự án 

hàng năm) 
3 

 

5 
Phương pháp triển khai thực hiện và tính khả thi 

của dự án 
15 

 

 a) Phương pháp triển khai thực hiện 8  



 3 

Số 

TT 
Tiêu chí đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Điểm của thành 

viên hội đồng 

 b) Tính khả thi của dự án 7  

6 Kết quả, hiệu quả và khả năng nhân rộng 20  

 a) Kết quả, hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường 10  

 b) Khả năng nhân rộng 10  

7 Kinh phí thực hiện dự án 10  

 
a) Dự toán được xây dựng đầy đủ, chi tiết, đúng chế độ, 

định mức theo quy định hiện hành 
7 

 

 
b) Có phương án phù hợp, khả thi nhằm huy động được 

các nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án 
3 

 

 Tổng điểm 100  

 

IV. Đề xuất:  

(các ý kiến yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án) 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Ghi chú:  

- Chỉ có thành viên tham gia hội đồng mới được chấm điểm đánh giá.  

- Hồ sơ được hội đồng kiến nghị lựa chọn là hồ sơ có tổng số điểm trung bình của 

các thành viên hội đồng cao nhất và phải đạt từ 70 điểm trở lên, trong đó không có tiêu 

chí nào có quá 1/3 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm). 

- Nếu có từ 02 hồ sơ trở lên có số điểm trung bình bằng nhau thì hồ sơ nào có số 

điểm tiêu chí số 6 (kết quả, hiệu quả và khả năng nhân rộng) cao nhất sẽ được lựa chọn 

để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./. 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký) 
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