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QUYÕt ĐỊNH 

 Về việc thành lập Đoàn đánh giá, thẩm định kết quả xã đạt chuẩn nông thôn 

mới tại xã mới sáp nhập (xã Đồng Môn) và xã nông thôn mới nâng cao (xã 

Thạch Trung), xã nông thôn mới kiểu mẫu (Thạch Hạ) năm 2020 
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

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

           Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

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

năm 2016- 2020; 

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 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc sửa đổi một số nội dung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-

2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố,  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá, thẩm định kết quả xã đạt chuẩn nông thôn 

mới tại xã mới sáp nhập (xã Đồng Môn) và xã nông thôn mới nâng cao (xã Thạch 

Trung), xã nông thôn mới kiểu mẫu (xã Thạch Hạ) năm 2020 (gọi tắt là Đoàn đánh 

giá, thẩm định nông thôn mới), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Chánh 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố - Trưởng đoàn. 

 2. Ông: Trần Hậu Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Phó chánh Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới thành phố - Phó đoàn. 

 3. Ông: Nguyễn Tiến Anh, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố - 

Thành viên. 

4. Ông: Nguyễn Đình Diệu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên. 

 5. Bà: Trần Thị Thủy Nga, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên. 
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6. Ông: Hồ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin - Thành viên. 

 7. Ông: Tô Thái Hòa, Trưởng phòng Quản lý đô thị - Thành viên. 

8. Bà: Lê Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng Nội vụ - Thành viên. 

 9. Ông: Dương Đăng Ngọc, Trưởng phòng Y tế - Thành viên. 

 10. Ông: Trương Quốc Long, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường -  Thành 

viên. 

11. Ông: Nguyễn Tiến Quý, Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên. 

12. Ông: Nguyễn Trung Thành, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê - Thành 

viên. 

 13. Ông: Phan Xuân Linh, Phó phòng phụ trách Phòng Lao động – Thương 

binh và xã hội - Thành viên. 

14. Ông: Trần Quang Đạt, Phó Trưởng Công an Thành phố - Thành viên.  

15. Ông: Nguyễn Thế Công, Phó phòng Kinh tế - Thành viên. 

 16. Các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố - Thành 

viên thư ký. 

 Kính mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể thành phố tham 

gia đoàn đánh giá. 

 Điều 2. Đoàn đánh giá, thẩm định nông thôn mới có nhiệm vụ: 

 - Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã mới 

sáp nhập và xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2020 theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh theo 

các nhóm xã (xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 

mới kiểu mẫu); kiểm tra hồ sơ, thủ tục, kiểm tra thực địa và lập biên bản đánh giá 

từng xã làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. 

 - Tổng hợp chung của Thành phố, báo cáo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân 

dân thành phố, Ban chỉ đạo Nông thôn mới thành phố. Chịu trách nhiệm kết quả thẩm 

định trước Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới Thành phố và Chủ tịch UBND thành 

phố. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh văn phòng HĐND-UBND Thành phố  Văn phòng điều phối nông thôn 

mới  Trưởng các phòng, ban, ngành liên quan  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3  
- VPĐP NTM tỉnh (bc)  

- TT Thành uỷ,  

- TT HĐND thành phố  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố  

- Trưởng các Đoàn công tác của Thành ủy  

chỉ đạo các xã  

- Đảng uỷ-HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VP, VPĐPNTM; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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