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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban phát triển xây dựng nông thôn mới xóm 8 

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN ĐÀI 
 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 9465/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Xuân 

Trường về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

huyện Xuân Trường giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 28/02/2022 về việc lãnh đạo, chỉ 

đạo công  tác tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới xã Xuân Đài; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/8/2021 về việc xây dựng xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với phát triển sản phẩm OCOP  trên 

địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025; 

Xét đề nghị của Công chức Địa chính – Nông nghiệp - XDNTM. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban phát triển xây dựng nông thôn mới xóm 8 xã Xuân Đài 

gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Bà: Nguyễn Thị Huệ - Bí thư chi bộ  - Trưởng ban 

2. Ông: Nguyễn Ngọc Chuyền - Xóm trưởng  - Phó trưởng ban 

3. Bà: Vũ Thị Hòa - Trưởng ban CT MT - Ủy viên 

4. Ông: Nguyễn Công Vinh - Chi ủy viên chi bộ  - Ủy viên 

5. Ông: Mai Văn Hiển - Chi hội trưởng chi hội CCB - Ủy viên 

6. Ông: Nguyễn Công Uông - Chi hội trưởng chi hội ND - Ủy viên 

7. Ông: Nguyễn Văn Đạt - Bí thư chi đoàn  - Ủy viên 

Điều 2. Ban phát triển xây dựng nông thôn mới xóm 8 có nhiệm vụ: 



- Chỉ đạo, triển khai và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Nội dung, phương 

pháp và mục tiêu cần đạt được của việc xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu rõ, 

đồng thời tham gia và giám sát thực hiện. 

- Tổ chức phát động phong trào toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. 

- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên do Trưởng ban quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng HĐND 

- UBND và Nội vụ; các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy – HĐND – UBND;  

- Như điều 3 ( Để thực hiện); 

- Lưu văn phòng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thế Tiên 
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