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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 1262 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 08

tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành
phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công
nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh
Quảng Nam ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận
và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh
Quảng Nam ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Văn
phòng Điều phối NTM tỉnh) tại Tờ trình số 36/TTr-VPĐPNTM ngày 28/4/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Đoàn thẩm tra), gồm các ông (bà)
có tên sau:
1. Trưởng đoàn: Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,
Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh,
Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.
2. Phó Trưởng đoàn:
- Ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Ông Mai Đình Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó
Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.
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3. Các thành viên Đoàn thẩm tra:
- Ông Mai Ký, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình,
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Ông Đặng Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng, Sở
Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Công Sơn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y
tế;
- Ông Đoàn Thanh Hòa, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ
an ninh tổ quốc, Công an tỉnh;
- Ông Nguyễn Viết Thuận, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở
Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và
Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Ông Nguyễn Vũ Hoàng Ngân, Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng,
Sở Công Thương;
- Ông Phạm Minh Thành, Chuyên viên phòng Công tác Học sinh, Sinh
viên - Pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Bà Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên phòng Phát triển nông thôn, Chi cục
Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ông Nguyễn Anh Tài, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Văn phòng
Điều phối NTM tỉnh;
- Ông Trần Công Lân, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn
phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Ông Phan Hùng Vĩnh, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn
phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Ông Hoàng Văn Thưởng, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp,
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Ông Nguyễn Thanh Trung, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ,
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn thẩm tra
- Căn cứ Tiêu chí huyện nông thôn mới quy định tại Quyết định số
558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016; Quy định đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết
định số 2895/QĐ-UBND ngày 11/8/2017; Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục,
hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn
2017-2020 tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và các quy định
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hiện hành của Nhà nước để tổ chức thẩm tra mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí
huyện nông thôn mới trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện;
- Xây dựng và tham mưu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc
gia tỉnh ban hành kế hoạch thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời
chuẩn bị các nội dung, điều kiện liên quan đến công tác thẩm tra để thực hiện kế
hoạch thẩm tra đúng theo quy định;
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn thẩm tra do Trưởng Đoàn
thẩm tra phân công để tham mưu, giúp Trưởng Đoàn thẩm tra và Thủ trưởng
đơn vị (đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí nông
thôn mới tại Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017) thẩm tra mức độ
đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới. Thủ trưởng các đơn vị có thành
viên tham gia Đoàn thẩm tra bố trí, sắp xếp thời gian để cán bộ tham gia công
tác thẩm tra theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu
quốc gia tỉnh và xác nhận vào kết quả thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới
được phân công phụ trách;
- Tổng hợp kết quả thẩm tra và tham mưu họp Ban Chỉ đạo các Chương
trình MTQG tỉnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn
NTM để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Trung
ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo đúng qui định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình
mục tiêu quốc gia tỉnh phân công;
- Trưởng và các Phó Đoàn thẩm tra tỉnh sử dụng con dấu của Văn phòng
Điều phối NTM tỉnh khi ký, đóng dấu các văn bản của Đoàn thẩm tra tỉnh;
- Kinh phí phục vụ công tác thẩm tra được sử dụng từ nguồn kinh phí sự
nghiệp ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới theo kế hoạch hằng năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chánh
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và các ông (bà) có
tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Điều phối NTM TW;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN, các Hội, đoàn thể tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN.
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