ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ĐIỀN
Số: 5587
/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Điền, ngày 16 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban điều hành chương trình phát triển nông nghiệp,
nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện Phong Điền giai đoạn 2010-2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Đề án số 167/ĐA-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của UBND
huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới huyện tại tờ trình số 06/TTr-VPĐP ngày 31/10/2018 và
Trưởng phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban điều hành chương trình phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phong Điền giai
đoạn 2010-2020, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng ban: Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện.
3. Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;
- Bà Tr n Thị Diệu Minh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện.
4. Các thành viên:
- Mời ông Hồ Tá Thạnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Mời bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
- Ông Đoàn Quang Sơn - Trưởng Công an huyện Phong Điền;

- Ông Hồ Đôn - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
huyện;
- Ông Nguyễn Văn Xảo - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
- Ông Đặng Quang Bình - Trưởng phòng Nội vụ huyện;
- Ông Hoàng Bá Nghiễm - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ t ng huyện;
- Ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội
huyện;
- Ông Thái Văn Lệ - Trưởng phòng Y tế huyện;
- Ông Nguyễn Phi Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Ông Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ông Bùi Viết Khanh - Trưởng phòng Tư pháp huyện;
- Ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- Ông Nguyễn Khoa Nhẫn - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện;
Điều 2. Ban điều hành chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông
thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phong Điền giai đoạn 20102020 có nhiệm vụ: Căn cứ vào Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Đề án số 167/ĐA-UBND ngày 27
tháng 3 năm 2009 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn để tổ chức triển khai thực hiện.
- Các thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có quyền
điều động cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để tham gia giúp việc.
- Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi
đang công tác để điều hành các hoạt động của Ban điều hành; việc phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên do Trưởng ban quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
272/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND huyện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện, Thủ trưởng các cơ quan có 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:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ,CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền
(M)
Email: phongdien@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 16.11.2018 10:38:04 +07:00
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