ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Số: 2153/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối 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 việc 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;
Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của
Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh
Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên
chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan khoá
XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Chủ tịch UBND
huyện Văn Quan về việc thành lập Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng
nông thôn mới huyện Văn Quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện
Văn Quan, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối:
a) Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện: Chánh Văn phòng;
b) Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Phó
Chánh VPĐP thường trực;
c) Bà Hứa Phong Lan, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phó Chánh VPĐP.
2. Thành viên chuyên trách:

1. Ông Nông Văn Tùng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT: Thành
viên thường trực.
2. Bà Hoàng Thị Dụng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
3. Thành viên kiêm nhiệm:
a) Ông Hoàng Văn Mừng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
b) Ông Bàn Văn Bộ, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
c) Ông Hoàng Mạnh Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;
d) Ông Lộc Văn Hùng, Chuyên viên Phòng LĐ, TB, XH - DT;
e) Ông Nguyễn Thành Nguyên, Chuyên viên Phòng Nội vụ;
f) Bà Nông Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
g) Bà Dương Thị Vân, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin;
h) Bà Hà Thị Hạnh, Kế toán Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Điều phối;
nhiệm vụ và chế độ của các thành viên Văn phòng Điều phối:
1. Vị trí, chức năng của Văn phòng Điều phối: Văn phòng Điều phối do
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan thường trực, thực hiện chức
năng giúp Ban Chỉ đạo huyện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối:
a) Giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát đánh giá đồng bộ, toàn diện Chương trình trên địa bàn huyện;
b) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình trên địa
bàn huyện;
c) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của
Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo;
d) Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, giám sát, đánh giá tình hình
thực hiện Chương trình;
e) Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện;
f) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định.
3. Nhiệm vụ của các thành viên Văn phòng Điều phối: Nhiệm vụ cụ thể do
Chánh Văn phòng điều phối phân công.
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4. Chế độ của các thành viên Văn phòng Điều phối: Các thành viên Văn
phòng Điều phối được hưởng lương và phụ cấp khác (nếu có) theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội
vụ; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; thủ trưởng các cơ quan
liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 300/QĐUBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc kiện toàn
Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (TH);
- VPĐP NTM tỉnh Lạng Sơn;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Văn phòng Điều phối;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Đại
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