
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN XUAN TRLNG Dc lap - Tij do - Hnh phñc  

S: /QD-UBND Xuán Trw&ng, ngày tháng 12 nàm 2021 

QUYET D!NH 
A • A 9 A - A A Ye vice thanh 1ip Ban chi do xay dirng xa h9l h9c tip 
huyn Xuân Trtthng giai doin 2021 - 2030 

UY BAN NHAN DAN HUYN XUAN TRI1NG 

Can c& Lu2t To chic chInh quyên dja phwwig ngày 19/6/2015, Luçt Sz,'ra 
ddi, b sung m5t s diu cza Lut To ch&c ChInh phi và Lut To chj'c chInh quyén 
dja phu'o'ng ngày 22/1 1/2019, 

Can thLut Giáo dyc ngày 14/6/2019, 

Can cii' Quylt djnh s 1373/QD-TTg ngày 30/7/2021 cia Thñ tu'ó'ng ChInh 
phz ban hành "Dé an xáy dy'ng xâ h5i hQc tp giai dogn 2021-2030 ", 

Can th Quyét djnh s 26/2019/QD-UBND ngày 20/8/2019 cia UBND tinh 
Nam Djnh v ban hành Quy djnh quán l tO chü'c b3 may và can b5, cOng chj'c, 
vien chzc, giáo viên mám non hcip dOng, lao d5ng hcip dOng trong các cci quan 
hành chInh, doi vj sz nghip Cong l'p;  ngu'ài gui' ch&c danh, chi'c vy trong doanh 
nghip nhà nvcác và doanh nghip có von gop cia nhà nwO'c thu3c tinh Nam Djnh; 

Can cz Ké' hogch s 145/KH-UBND ngày 23/12/202 1 cia UBND tinh Nam 
Djnh ye vic thy'c hin Dé an "Xáy dzrng xâ h5i hQc tp giai dogn 2021-2030" trên 
dia bàn tinh Nam Dinh; 

Xét d nghj cüa Tru'O'ng phông Giáo dyc và Dào tgo huyn sau khi thong 
nhât vO'i Tith trzt&ng các cci quan, do'n vj lien quan. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Thành 1p Ban chi dao  xây dirng xã hi hçc t.p huyn Xuân Tru&ng 
giai doan 2021-2030 (sau day gi tt là Ban chi do) gm các ông (bà) có ten và 
giü các chüc vt sau: 

1.  Ong Trân Van Vy : Phó ChU tjch UBND huyn - Tri.r&ng ban 

2.  Ong Dng Dirc Trrning Tru&ng phông GD&DT huyn - Phó Tnr&ng ban iT 

3.  Ong Trân Hru Khánh Phó Tru&ng phông GD&DT huyn - Phó Triiâng ban 

4.  Ong Phm Thanh Nghj Phó Trir&ng phông LDTB&XH huyn - Phó Tru&ng ban 

5.  Ong Mai Ngc Chucmg Trithng phông Y t huyn - U' viên 
6.  Ong Nguyn Trpng TrInh Phó Triiông phông Ni vi1 huyn - viên 

7.  Ba Phm Thj Khuyên Phó Tnr&ng phông TC-KH huyn - viên 

8.  Ong Nguyn Xuân Tnnmg Phó Tnr&ng phông NN&PTNT huyn - U ,  vien 
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9. Ong Vu Van Vinh Phó Truâng phông VH-TT huyn - U' viên 

10. Ong Phtm Van Thành : Giám dc TTVHTT&TT huyn - U viên 

* Mô'i các ông (ba) có ten và giü các chi'c vy sau tham gia Ly viên Ban chi dgo: 

1.  Ong Trn Dirc Manh Chü tjch Hi Nông dan huyn 

2.  Ba Pham Thj Minh Hiu Chü tjch Hi LHPN huyn 

3.  Ba Mai Thj Hue Chü tjch Lien doàn Lao dng huyn 

4.  Ba Nguyn Thj Thu Phuang BI thu Doàn TNCS H ChI Minh huyn 

5.  Ong Phtm Tiên Ban Chü tjch Hi Khuyn h9c huyn 

Diu 2. 

1. Nhiêm vu cüa Ban chi dao 

- Tham muu, giüp UBND huyn chi dao  t chirc thrc hin các nhim v, 
giâi pháp xây dirng xA hi hpc tp trên dja bàn huyn. 

- Giiip UBND huyn chi dao,  diu phi boat dng giüa các Co quan, don vj, 
dja phumg và các t chirc lien quan trong vic triên khai thc hin các chinh sách, 
chi.rang trInh, k hoach,  dé an, d%r an ye xây dimg xã hi hc tap. 

- Kim tra, don dc, dánh giá kt qua thirc hin, djnh kS'  ho.c dt xu.t, báo 
cáo UBND huyn. 

2. T chrc và hoat dng cüa Ban chi dao: 

- Phông Giáo diic và Dào tao  huyn là Ca quan co quan thung trirc Ban chi 
dao, có nhim v11 bâo dam các diêu kin hoat  dng cüa Ban chi dao. 

- Thành viên Ban chi dao  lam vic theo ch d kiêm nhim, thim vi cu th 
cüa trng thành viên do Truôrng ban phân cong. 

- Trung ban chi dao  sir ding con du cüa UBND huyn, Phó TruOng ban 
thung trrc sir diing con dâu cüa Phông Giáo diic và Dào tao  dê diêu hành cong 
vic duqc giao. 

3. Kinh phi boat dng cüa Ban chi dao  do ngân sách nhà nuâc bão dam và 
dirge bô trj trong dçr toán ngân sách hang näm cüa Phông Giáo dgic và Dào tao  huyn. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngày k. Chánh Van phông 
HDND&UBND huyn, Truâng Phông Giáo diic và Dào tao  huyn; ThU trithng các 
cc quan, dan vj lien quan; ChU tjch UBND các xâ, thj trân và các Ong (bà) có ten 
tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

No'i nhin4!Jk 
- Sr Giáo duc và Dào tao; 
- TT Huyn ui', HDND, UBND huyn; 
-NhirDiêu3; 
- Cong TTDT huyn; 
- Li.ru: VT, GDDT. 

Dng Ng9c Cu'o'ng 
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