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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày        tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn thành viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Miện giai đoạn 2021- 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 
Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết 
định số 2582/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban 
hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện,

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Miện, giai đoạn 2021-2025 (sau 
đây gọi tắt là Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện) gồm các ông, bà có 
tên sau:

1. Ông Bùi Hữu Tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiêm giữ chức 
Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện.

 2. Bà Phạm Thị Nhung, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 
kiêm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện, Thường trực.

3. Chuyên viên Văn phòng Nông thôn mới huyện, gồm:
- Bà Phan Thị Thảo, Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Bà Phạm Thị Bông, Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Ông An Văn Chuyện, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch;
- Bà Đinh Thị Hảo, Phó trưởng phòng Tư pháp;
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- Ông Phạm Đức Hòe, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Phạm Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ông Bùi Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện;
- Bà Đặng Thị Hải, Phó trưởng phòng Nội vụ;
- Bà Phùng Thị Dôi, Phó trưởng phòng Lao động TBXH;
- Bà Hoàng Thị Nhàn, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê;
- Bà Nguyễn Thị Nhật, Chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT;
Điều 2. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện có vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
1. Vị trí, chức năng
Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện do phòng Nông nghiệp & 

PTNT làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ban chỉ đạo 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Miện giai đoạn 2021- 
2025 quản lý và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021- 2025.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ các xã thực hiện xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Chuẩn bị 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. 
Tham mưu xây dựng Kế hoạch thẩm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ để nghị tỉnh thẩm định, xét công 
nhận; đồng thời tổng hợp, lập hồ sơ các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu đề nghị tỉnh, trung ương thẩm tra, thẩm định theo quy định.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới huyện và Chủ tịch UBND huyện phân công.

3. Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện do 
ngân sách cấp huyện bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo nông thôn 
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mới huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật do 
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý.

4. Chế độ hoạt động: Các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới 
huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện được sử dụng con dấu 
của UBND huyện khi các văn bản do Chánh Văn phòng điều phối nông thôn 
mới huyện ký; Văn bản do Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới 
huyện ký được sử dụng con dấu của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số Quyết định 2494/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện 
Thanh Miện. 

Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các xã và các ông, bà có tên trong 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:               
- Như Điều 4;
- Thường trực Huyện ủy;                          
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ NTM huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Cúc
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