
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN PHONG 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Xuân Phong, ngày 30 tháng 3  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu  

xã Xuân Phong giai đoạn 2021 - 2025 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHONG 

 

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

Căn cứ Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 

2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM NC giai đoạn 2021 – 2025; QĐ 

319/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã NTM 

kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành tiêu chí xã NTM KC trên địa bàn tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ quyết định số 5998/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện 

Xuân Trường về sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu 

huyện Xuân Trường giai đoạn 2021 – 2025. 

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình đội ngũ cán bộ của địa phương; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng UBND, công chức Địa chính – Nông 

nghiệp - Xây dựng NTM xã Xuân Phong, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Kiện toàn Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu xã Xuân Phong giai đoạn 

2021 - 2025, gồm các ông(bà) có tên và giữ các chức vụ sau:  

1  Ông Nguyễn Thành Lê Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban 

2  Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Phó Chủ tịch UBND xã - P. Trưởng ban TT 

3  Ông Nguyễn Văn Hướng Phó Chủ tịch UBND xã - P. Trưởng ban 

4  Bà Doãn Thị Duyên Công chức ĐC – NN - XD - Ủy viên TT 

5  Ông Phạm Văn Chiến CC VP. HĐND - UBND - Ủy viên 



Điều 2: Ban quản lý có nhiệm vụ: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức 

nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho các ngành, các đoàn thể, cán bộ đảng viên và 

nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của đảng 

và nhà nước về xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. 

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả “Đề án xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu” và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND 

huyện và hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn của huyện. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các thôn, xóm xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, gắn liền với khu dân cư kiểu mẫu. 

- Xây dựng quy chế huy động đóng góp của nhân dân, huy động tổng hợp các 

nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. 

- Ban hành Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm đối với các thành 

viên Ban quản lý, tham mưu thành lập tổ công tác giúp việc Ban quản lý. 

- Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được sử dụng con dấu của 

UBND xã khi ban hành văn bản. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý do ngân sách 

xã đảm bảo theo quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Ban quản lý được sử dụng con dấu của UBND xã và tài khoản của 

UBND xã tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 167/QĐ-UBND ngày 25/07/2021 của UBND xã. Văn phòng UBND xã và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- UBND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP-UBND. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Thành Lê 

 

6  Bà Lê Thị Loan Công chức Tài chính – KT - Ủy viên 

7  Ông Hoàng Văn Huân Trưởng công an xã - Ủy viên 

8  Ông Vũ Văn Minh Đại   CHT BCHQS - Ủy viên 

9  Ông Nguyễn Chí Công Công chức VP – Thống kê - Ủy viên 

10  Bà Phạm Thị Thoan Công chức VH – LĐ TB&XH - Ủy viên 

11  Bà Phạm Thị Hiền Công chức VH - TTTT - Ủy viên 

12  Bà Phạm Thị Thiện Công chức TPHT - Ủy viên 

13  Bà Nguyễn Thị Kim Dung Công chức Địa chính - MT - Ủy viên 

14  Ông Nguyễn Văn Điệu Chủ tịch HĐQT HTX - Ủy viên 
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