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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 282/QĐ-UBND                              Văn Quan, ngày 30 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

 huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan 

như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - Phó Trưởng ban 

thường trực; 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn xã - Phó Trưởng ban; 

4. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện - Thành viên thường trực;  

5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên; 

6. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện - Thành viên;  

7. Trưởng Công an huyện - Thành viên; 

8. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện - Thành viên; 

9. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện - Thành viên; 

10. Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên; 

11. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Thành viên; 

12. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Thành viên; 

13. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Thành viên; 

14. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Thành viên; 

15. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện - Thành viên; 

16. Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành viên; 
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17. Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện - Thành viên 

18. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao vàTruyền thông - Thành viên; 

19. Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện - Thành viên; 

20. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện - Thành viên; 

21. Giám đốc Điện lực huyện - Thành viên; 

22. Giám đốc Bưu điện huyện - Thành viên; 

23. Cán bộ chuyên trách XD NTM huyện - Thành viên. 

* Mời tham gia Ban Chỉ đạo: 

24. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện - Thành viên; 

25. Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên; 

26. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Thành viên; 

27. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên; 

28. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên; 

29. Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện - Thành viên. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và cộng 

đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới để huy động sự tham gia tích cực của mọi 

tầng lớp Nhân dân vào phong trào xây dựng nông thôn mới. 

2. Chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình 

Nông thôn mới trên phạm vi địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. 

4. Hướng dẫn, hỗ trợ xã rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn; tổng hợp 

chung báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

5. Tham mưu cho UBND huyện về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúng 

trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện các công trình. 

6. Tổng hợp kế hoạch thực hiện các nội dung của Chương trình Xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn hàng năm và 05 năm báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện ban hành quy chế hoạt động, 

phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên của Ban Chỉ đạo. 

2. Văn phòng Điều phối là cơ quan thường trực, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực 

hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện do 

ngân sách đảm bảo theo quy định. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, 

ban ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các xã và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của 

UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn 

Quan giai đoạn 2017 - 2020./. 

Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4 (T/h);                                                                             
- VPĐP NTM tỉnh;                                                                                                   

- TT HU, HĐND huyện; (Đã ký) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã (23 xã);       

- Lưu: VT.   
                                                                                                                   Nguyễn Đình Đại                                                           

                                                                                            
 

 

 


