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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
phụ trách địa phương triển khai thực hiện các Chương trình

mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 
48/TTr-SKHĐT ngày 23/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ 
đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 
phụ trách địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, 
như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025 căn cứ địa bàn phụ trách và nhiệm vụ theo Quy chế 
hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện theo quy định.

Trường hợp cần thiết phải thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, Ban, 
ngành, UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản báo cáo 
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời đề xuất 
Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 xem xét điều chỉnh, bổ sung. 



2

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành;  
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, các Bộ: KH&ĐT, NN & 
PTNT, LĐ-TB&XH, UBDT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn  
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