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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định xét, công nhận 

xã đạt chuẩn 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 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình 

số 07/TTr-VPĐPNTM ngày 11/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được 

UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 (gọi 

tắt là Hội đồng thẩm định tỉnh), cụ thể như sau: 

1. Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh: 

- Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thay ông Lê Ngọc Tường; 

- Ông Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thay ông 

Phan Văn Dũng. 

2. Thay đổi thư ký Hội đồng thẩm định tỉnh:  

Ông Trần Công Lân - Chuyên viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thay ông Nguyễn Thanh Mai đã nghỉ 

hưu. 

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định tỉnh 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 

của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn 



mới 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; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên HĐTĐ tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KTN. 
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