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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí  

nông thôn mới tại các xã 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 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn 

tỉnh và Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc bổ 

sung nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã được kiện 

toàn tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020; 

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 79/TTr-VPĐPNTM ngày 21/11/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí nông 

thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (được kiện toàn tại Quyết định 

số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh), cụ thể như sau: 

1. Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn thay ông Lê Muộn. 

2. Ông Đinh Hữu Phước - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh 

viên, Sở Giáo dục và Đào tạo làm thành viên thay ông Nguyễn Văn Lộc. 

3. Bà Trần Thị Kim Phượng - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính, Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên. 

4. Ông Bùi Quốc Hiền - Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở 

Nông nghiệp và PTNT làm thành viên. 

5. Bà Đồng Thị Dung - Chuyên viên phòng Khoa học - Thông tin, Sở 

Nông nghiệp và PTNT làm thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí nông 

thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 



4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 

và Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; 

Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh; các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên 

địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KTN. 
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