
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Xuân Trường, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia 

huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025 

       
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Trưởng phòng LĐ-TB&XH 

huyện sau khi thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện 

Xuân Trường giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông 

(bà) có tên và giữ các chức vụ sau:  

1. Ông Trịnh Văn Hoàng : Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

2. Ông Vũ Tuấn Dương : Phó Chủ tịch TT UBND huyện - P.Trưởng ban TT 

3. Ông Trần Văn Vỵ : Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban 

4. Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Phó Trưởng ban 

5. Ông Đỗ Quốc Hội : Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Phó Trưởng ban 

6. Ông Nguyễn Đức Kiên : Trưởng Công an huyện - Uỷ viên 

7. Ông Vũ Đức Cẩm : Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Uỷ viên 

8. Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND&UBND huyện - Uỷ viên 
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 9. Ông Đỗ Viết Thuận : Trưởng phòng Nội vụ huyện - Uỷ viên 

10. Bà Vũ Thị Hồng Tươi : Trưởng phòng TC-KH huyện - Uỷ viên 

11. Ông Mai Ngọc Chương : Trưởng phòng Y tế huyện - Uỷ viên 

12. Ông Vũ Trường Khánh : Trưởng phòng TN-MT huyện - Uỷ viên 

13. Ông Nguyễn Văn Tuân : Trưởng phòng KT-HT huyện - Uỷ viên 

14. Ông Đặng Đức Trường : Trưởng phòng GD&ĐT huyện - Uỷ viên 

15. Ông Đinh Văn Trâm : Trưởng phòng VH&TT huyện - Uỷ viên 

16. Ông Vũ Khắc Giáp : Trưởng phòng Tư pháp huyện - Uỷ viên 

17. Ông Nguyễn Xuân Trường : Giám đốc TT DVNN huyện - Uỷ viên 

18. Ông Phạm Văn Thành : Giám đốc TT VH-TT&TT huyện - Uỷ viên 

19. Ông Đặng Văn Chỉnh : Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện - Uỷ viên 

20. Ông Hoàng Văn Lạc : GĐ Ngân hàng NN&PTNT huyện - Ủy viên 

21. Ông Mai Văn Thắng : GĐ Ngân hàng CSXH huyện - Uỷ viên 

22. Ông Đỗ Văn Nhiên : Giám đốc BHXH huyện - Uỷ viên 

23. Ông Nguyễn Xuân Trường : Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện - Uỷ viên 

24. Ông Phạm Thanh Nghị : Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Uỷ viên 

* Mời các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau tham gia Ban chỉ đạo:  

1. Bà Lê Thị Tố Nga : Chủ tịch UBMTTQ huyện  - Uỷ viên 

2. Ông Đinh Quang Lại  : Chủ tịch Hội CCB huyện - Uỷ viên 

3. Ông Trần Đức Mạnh : Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Uỷ viên 

4. Bà Phạm Thị Minh Hiếu : Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên 

 5. Bà Nguyễn Thị Thu Phương : Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện - Uỷ viên 

* Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức 

vụ sau: 

1. Ông Trịnh Văn Hoàng : Chủ tịch UBND huyện 

2. Ông Vũ Tuấn Dương : Phó Chủ tịch TT UBND huyện 

3. Ông Trần Văn Vỵ : Phó Chủ tịch UBND huyện 

4. Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện 

5. Ông Đỗ Quốc Hội : Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện 

6. Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND&UBND huyện 

7. Bà Vũ Thị Hồng Tươi : Trưởng phòng TC-KH huyện 
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban chỉ đạo và 

Thường trực Ban chỉ đạo. 

1. Chức năng của Ban chỉ đạo: 

Chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025 và Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi chung là 

Chương trình).  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo: 

a) Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

phối các hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn, các đơn vị và các địa phương 

trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình. 

b) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực của Chương trình, đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân 

trong triển khai thực hiện Chương trình.  

c) Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đôn đốc các cơ quan 

chuyên môn, các đơn vị và các địa phương thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh 

giá, sơ kết, tổng kết tổ chức thực hiện Chương trình. 

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các Chương trình MTQG về tình 

hình, kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện theo quy định. 

3. Hoạt động của Ban chỉ đạo: 

a) Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân 

công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo theo đề xuất của 

Trưởng phòng NN&PTNT và Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện. 

b) Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.  

c) Trưởng ban chỉ đạo và các Phó Trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu 

của cơ quan công tác để điều hành các công việc của Ban chỉ đạo huyện. 

4. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo: 

a) Phòng NN&PTNT là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ban chỉ 

đạo huyện chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Kế hoạch cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn huyện. 

b) Phòng LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ban chỉ đạo 

huyện tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, 

nhiệm vụ giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 
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d) Văn phòng Điều phối NTM huyện tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch, giải pháp,… và các nhiệm vụ liên quan để triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM và Chương trình (OCOP) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia huyện do ngân sách huyện bảo đảm. 

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

4603/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;                                                         

- Như Điều 4;                                                                                               

- VP Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trịnh Văn Hoàng 
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