
Mẫu VI 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT THÚC  

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 NGHIỆM THU KẾT THÚC  

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 nghiệm thu 

kết thúc dự án khuyến nông trung ương. 

I. Thành viên hội đồng: 

1. Họ và tên: 

2. Chức vụ, đơn vị công tác: 

3. Chức danh trong hội đồng: 

II. Dự án nghiệm thu kết thúc: 

1. Tên dự án: 

2. Tổ chức chủ trì: 

3. Chủ nhiệm dự án: 

4. Thời gian thực hiện: 

III. Nhận xét, đánh giá: 

TT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm của 

thành viên 

Hội đồng 

1 Mức độ hoàn thiện về nội dung của báo cáo và hình 

thức báo cáo 

10   

2 Phương pháp triển khai, tổ chức phối hợp thực hiện 

và quản lý dự án 

15   

  - Phương pháp triển khai dự án 10   



TT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm của 

thành viên 

Hội đồng 

  - Tổ chức phối hợp và quản lý dự án 5   

3 Mức độ thực hiện các nội dung và hoàn thành sản 

phẩm của dự án 
45   

  - Mức độ thực hiện các nội dung dự án 20   

  - Mức độ hoàn thành các sản phẩm dự án (số lượng, 

chủng loại và chất lượng) 

25   

4 Tình hình sử dụng kinh phí 10   

5 Hiệu quả và khả năng nhân rộng kết quả dự án 20   

  - Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của dự án 10   

  - Khả năng nhân rộng kết quả dự án 10   

  Tổng điểm 100   

IV. Kết luận và kiến nghị của thành viên hội đồng nghiệm thu: 

1. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện dự án 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Kết luận: 

□ Đạt 

□ Không đạt 

3. Kiến nghị: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ghi chú: Dự án được đánh giá “đạt” khi có tổng số điểm đạt 

70/100 điểm trở lên, trong đó điểm của mục 3 đạt từ 35 điểm trở lên. 

  

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Họ, tên và chữ ký) 
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