
UBND HUYỆN VĂN QUAN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BAN CHỈ ĐẠO XD NTM                            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 03 /QĐ-BCĐ                           Văn Quan, ngày 30 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 

 xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Căn cứ Thông tư 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; 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 30 /01/2018 của UBND huyện 

Văn Quan về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới huyện Văn Quan như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện: Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Phụ trách chung trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới tỉnh về các hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện. 

Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn cấp tỉnh, các sở, ban 

ngành của tỉnh, trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan. 

Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Phụ trách các xã Vân Mộng, Xuân Mai. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế: Phó trưởng Ban 

thường trực - Chánh Văn phòng Điều phối XD NTM. 

Chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình được Trưởng ban phân 

công tổ chức chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách để triển khai có hiệu quả các nội 

dung đã giao theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg. 

Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 

huyện trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xây dựng 

nông thôn mới đã được phê duyệt. 
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Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về sự phối hợp giữa các cơ 

quan ban ngành có liên quan, UBND các xã trong việc triển khai kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới (NTM). 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới huyện. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo huyện để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển 

khai các nội dung của chương trình ở cơ sở được phân công và xử lý công việc 

thường xuyên của Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất. 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối với các tiêu chí thuộc lĩnh 

vực kinh tế gồm: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 

Phụ trách các xã: Văn An, Hữu Lễ. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội: Phó Trưởng ban. 

Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ trong quy định về tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, VHTTTT và nguồn tín 

dụng cho vay phát triển sản xuất. 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối với các tiêu chí thuộc lĩnh 

vực văn hóa xã hội gồm: tiêu chí 10; 11;12;13;14; 15;16;17;18;19.  

Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 

Phụ trách các xã: Việt Yên, Song Giang. 

4. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT: Thành viên thường trực Ban 

Chỉ đạo. 

Giúp Trưởng ban trực tiếp chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch 05 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để thực 

hiện xây dựng NTM. 

Đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các cơ 

quan liên quan và các xã, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá 

kết quả công tác xây dựng NTM; chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra 

tiêu chí (3) thuỷ lợi, chỉ tiêu 17.1 và 17.8 thuộc tiêu chí (17) môi trường và an toàn 

thực phẩm; tham mưu công tác phát triển sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Phụ trách các xã: Yên Phúc, Tràng Các. 

5. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

đánh giá kết quả về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư xây dựng cơ bản, 
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nhà ở dân cư và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí (1) quy hoạch, tiêu 

chí (2) giao thông, tiêu chí (4) điện, tiêu chí (7) cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn, tiêu chí (9) nhà ở dân cư và chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí (17) môi trường và an 

toàn thực phẩm. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch được 

BCĐ huyện phân công. 

Phụ trách xã Bình Phúc. 

6. Trưởng phòng Tài chính - KH: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện các nguồn vốn, kế hoạch đầu tư và chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí (13) hình thức tổ chức sản xuất và phối hợp 

chỉ đạo thực hiện tiêu chí số (10) thu nhập; tham mưu, đề xuất cho BCĐ về các 

giải pháp lồng ghép các nguồn lực cho thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch 

thu hút các nguồn tài trợ kinh phí của các doanh nghiệp, các tổ chức cho việc thực 

hiện chương trình. 

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối và các cơ quan liên quan cân đối 

và phân bổ nguồn vốn chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa 

phương; xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 

ban, ngành của huyện và các xã, để xây dựng và ban hành hướng dẫn việc lập kế 

hoạch vốn triển khai thực hiện xây dựng NTM theo quy đinh của Luật ngân sách 

nhà nước.   

Hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các đề án, dự án của chương trình 

và cơ chế lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong xây dựng NTM; 

hướng dẫn một số cơ chế chính sách liên quan đến huy động các nguồn lực trong 

triển khai thực hịên chương trình.  

Phụ trách xã Phú Mỹ. 

7. Trưởng Phòng LĐ, TB, XH - Dân tộc: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

đánh giá kết quả cơ cấu lao động, việc làm, hộ nghèo; thực hiện chương trình Mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện các chương trình chính sách dân tộc 

trên địa bàn gắn với mục tiêu xây dựng NTM và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, 

thẩm tra tiêu chí (11) hộ nghèo, tiêu chí (12) lao động có việc làm, chỉ tiêu 14.3 

thuộc tiêu chí (14) giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu 18.6 thuộc tiêu chí (18) hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch được 

BCĐ huyện phân công. 

Phụ trách xã Đồng Giáp. 
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8. Trưởng phòng Nội vụ: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá 

kết quả tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và chỉ đạo, hướng 

dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí (18) hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội theo Bộ tiêu chí; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

Phụ trách xã Tân Đoàn. 

9. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kết quả công tác giáo dục và đào tạo, 

quy hoạch phát triển trường lớp học; tham mưu hoàn thiện hệ thống các công trình 

phục vụ chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc 

gia về NTM; phát triển giáo dục và đào tạo ở nông thôn; tiếp tục thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc 

gia về NTM và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí tiêu chí (5) trường 

học, tiêu chí (14) giáo dục và đào tạo và phối hợp chỉ đạo các trường học tham gia 

công tác vệ sinh môi trường. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch được Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công. 

Phụ trách xã Tú Xuyên. 

10. Trưởng phòng Tài nguyên và MT: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh 

giá kết quả công tác môi trường nông thôn; hướng dẫn thực hiện bảo vệ và phát 

triển môi trường nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM và chỉ đạo, hướng 

dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí tiêu chí (17) môi trường và an toàn thực phẩm.. 

Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch do Trưởng Ban chỉ đạo huyện phân công. 

Phụ trách xã Hòa Bình. 

11. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác văn hoá, thể 

thao và du lịch, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tham 

mưu hoàn thiện các công trình nhà văn hoá thôn bản, sân vận động, khu vui chơi 

giải trí trên địa bàn xã và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí (6) cơ sở 

vật chất văn hóa, tiêu chí (8) thông tin và truyền thông, tiêu chí (16) văn hóa.  
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Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch do Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công. 

12. Trưởng phòng Tư pháp: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng xã tiếp cận pháp luật; đảm bảo 

và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; thẩm tra chỉ tiêu 18.5 

thuộc tiêu chí (18) hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tham mưu đánh giá và 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Phụ trách xã Đại An. 

13. Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng BCHQS huyện: Thành viên 

Ban Chỉ đạo. 

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ công tác quốc phòng - an 

ninh, trật tự xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung, kế hoạch công tác 

quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội nông thôn và bảo đảm an ninh, trật tự; phòng 

chống các tệ nạn xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan trên địa bàn huyện. Chủ trì thẩm 

thẩm tra tiêu chí (19) quốc phòng và an ninh. 

Trưởng Công an huyện phụ trách xã Tràng Sơn. 

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện phụ trách xã Chu Túc. 

14. Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Tham mưu cho UBND huyện  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ 

đầu tư,  các nhiệm vụ quản lý dự án; Giám sát, đôn đốc các công trình đầu tư xây 

dựng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ; phối hợp với các cơ quan phụ trách các tiêu 

chí và UBND các xã có công trình liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới xây 

dựng các hạng mục đạt chuẩn yêu cầu tiêu chí nông thôn mới. 

Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch do Trưởng Ban chỉ đạo huyện phân công. 

15. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thống kê mức 

thu nhập bình quân đầu người hàng năm; phối hợp với các cơ quan liên quan, 

thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước đạt kết quả tiêu chí 

thu nhập và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí (10) thu nhập. 

Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch do Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công. 

16. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chực thực hiện, kiểm tra 

đánh giá kết quả công tác y tế, rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cán bộ và cơ 

sở vật chất ngành y tế, BHYT; tham mưu hoàn thiện hệ thống các công trình phục 
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vụ việc chuẩn hoá y tế trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về 

NTM; phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nông thôn, tiếp tục thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc 

gia về NTM và chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, thẩm tra tiêu chí tiêu chí (15) y tế, 

chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí (17) môi trường và an toàn thực phẩm. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch được Trưởng Ban chỉ đạo huyện phân công. 

17. Giám đốc Điện lực huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả hệ thống điện trên địa bàn 

huyện; phối hợp với các cơ quan liên quan, thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở rà 

soát và triển khai xây dựng hệ thống điện đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới và phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn, tổ chức thẩm 

tra tiêu chí (4) điện. 

Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình do 

Trưởng Ban chỉ đạo huyện phân công. 

18. Giám đốc Bưu điện huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì phối hợp thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của hệ 

thống Bưu điện văn hóa xã, cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ điện thoại mặt đất và 

nội hạt đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác thông tin và truyền 

thông nông thôn; phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn, 

thẩm tra tiêu chí (8) thông tin và truyền thông. 

Chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của chương trình, kế 

hoạch do Trưởng Ban chỉ đạo huyện phân công. 

19. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Thành 

viên Ban Chỉ đạo. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thường xuyên đưa tin kip thời, phục 

vụ yêu cầu của chương trình. 

Chỉ đạo xây dựng mạng lưới thông tin truyền thanh ở cơ sở, có kế hoạch đào 

tạo cán bộ thông tin tuyên truyền cấp xã đáp ứng nhiệm vụ trong hoạt động thông 

tin theo tiêu chuẩn nông thôn mới. 

20. Giám đốc Ngân hàng CSXH: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo triển khai có hiệu quả về thực hiện 

chính sách tín dụng cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất. 

21. Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, UVBCH đảng bộ huyện: Thành 

viên Ban Chỉ đạo. 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá 
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chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, phối 

hợp thẩm tra tiêu chí (18) hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Phụ trách xã Lương Năng. 

22. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, UVBCH đảng bộ huyện: Thành viên Ban 

Chỉ đạo. 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá 

chất lượng tổ chức cơ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã; phối 

hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng hướng dẫn thực hiện tiêu chí (9) nhà ở dân cư. 

Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng 

lớp nhân dân tham gia Phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương 

MTTQ Việt Nam phát động gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Phụ trách các xã Tràng Phái, Tri Lễ. 

23. Chủ tịch Hội Nông dân: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia 

Phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương hội phát động gắn với 

xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động thực hiện tiêu chí số (10) thu nhập, số 

(11) hộ nghèo), (17) môi trường và an toàn thực phẩm. 

Phụ trách xã Khánh Khê. 

24. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia 

Phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương hội phát động gắn với 

xây dựng nông thôn mới, phối hợp thực hiện tiêu chí (17) môi trường và an toàn 

thực phẩm. 

25. Chủ tịch Hội LHPN, UVBCH đảng bộ huyện: Thành viên Ban Chỉ 

đạo. 

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia 

Phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương hội phát động gắn với 

xây dựng nông thôn mới, phối hợp thực hiện tiêu chí (17) môi trường và an toàn 

thực phẩm. 

Phụ trách xã Trấn Ninh. 

26. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Mình huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo. 
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Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham 

gia Phong trào thi đua “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương đoàn phát động 

gắn với xây dựng nông thôn mới, phối hợp thực hiện tiêu chí (17) môi trường và an 

toàn thực phẩm. 

27. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Cán bộ chuyên trách 

Văn phòng Điều phối NTM - Thành viên Ban Chỉ đạo. 

Tham mưu giúp Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung: 

Theo dõi, xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình về thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Chuẩn bị các 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 

huyện. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách xã Vĩnh Lại. 

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo giao cho các thành viên có trách nhiệm thay 

mặt BCĐ huyện để chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội 

dung trên địa bàn được phân công; chịu trách nhiệm trước trưởng Ban về kết quả 

thực hiện các tiêu chí và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được phân 

công phụ trách; báo cáo thường xuyên về tình hình thực hiện cho lãnh đạo Ban 

theo nhiệm vụ được phân công. Căn cứ yêu cầu cụ thể từng chương trình, dự án, 

hạng mục trong từng giai đoạn, ngoài các nhiệm vụ đã phân công tại Quyết định 

này, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ phân công những nhiệm vụ đột xuất khác cho các 

thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện thực hiện. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện được 

phân công nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:                                        TRƯỞNG BAN   
- Như Điều 3;                                                                                             

- BCĐ XD NTM tỉnh;  

- VPĐP NTM tỉnh;                                                                                                   

- TV BCĐ tỉnh phụ trách địa bàn; (Đã ký) 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                            
- UBND các xã;                                                                               

- VPĐP NTM huyện;                                                               CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                

- Lưu: BCĐ.                                                                                           Nguyễn Đình Đại 
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DANH SÁCH 

Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp phụ trách 

Các xã xây dựng Nông thôn mới năm 2018. 

 

 

TT 

 

Tên xã 

 

Các thành viên phụ trách 

 

Ghi chú 

1 Vân Mộng 

 

Ông Nguyễn Đình Đại 

 

 

UVBTV, Chủ tịch UBND 

2 Xuân Mai 

 

Ông Nguyễn Đình Đại 

 

 

UVBTV, Chủ tịch UBND 

3 Văn An 

 

Ông Hoàng Văn Quân 

 

 

UVBTV, Phó chủ tịch UBND 

4 Hữu Lễ 

 

Ông Hoàng Văn Quân 

 

UVBTV, phó chủ tịch UBND 

5 Tri Lễ 

 

Ông Hoàng Văn Dũng 

 

 

UVBTV, Chủ tịch MTTQVN 

6 Tràng Phái 

 

Ông Hoàng Văn Dũng 

 

UVBTV, Chủ tịch MTTQVN 

7 Việt Yên Ông Đổng Tiến Dũng 

 

Phó chủ tịch, thành viên UBND 

8 Song Giang 

 

Ông Đổng Tiến Dũng 

 

 

Phó chủ tịch, thành viên UBND 

9 Yên Phúc 

 

Ông Nguyễn Văn Sáng 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

10 Tràng Các 

 

Ông Nguyễn Văn Sáng 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

11 Bình Phúc 
 

Bà Hứa Phong Lan 
 

 

UVBCH, thành viên UBND 

12 Tân Đoàn 

 

Ông Lê Xuân Trường 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

13 Tràng Sơn 
 

Ông Phạm Anh Tuấn 
 

 

UVBTV, thành viên UBND 
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14 Chu Túc 

 

Ông Nông Trường Sanh 

 

 

UVBTV, thành viên UBND 

15 Đại An 

 

Ông Nông Hồng Giang 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

16 Vĩnh Lại 

 

Ông Triệu Đức Dũng 

 

 

Chánh Văn phòng, Thành viên 

UBND 

17 Tú Xuyên 

 

Bà Lành Thị Huệ 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

18 Đồng Giáp 

 

Ông Hoàng Văn Luân 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

19 Phú Mỹ 
 

Bà Lý Thị Dương 
 

 

UVBCH, thành viên UBND 

20 Hoà Bình 

 

Ông Hoàng Văn Hùng 

 

 

UVBCH, thành viên UBND 

21 Trấn Ninh 

 

Bà Hoàng Thị Hằng 

 

 

UVBCH, chủ tịch HLHPN 

22 Khánh Khê 

 

Ông Hứa Đức Trường 

 

 

UVBCH, chủ tịch hội Nông 

dân 

23 Lương Năng 

 

Ông Phương Phi Điệp 

 

 

UVBCH, phó trưởng ban tổ 

chức 

 

 

 


