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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi, bổ sung 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;   

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 

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; số 3951/QĐ-

UBND ngày 05/12/2019 về việc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định 

các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh; 

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

dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 35/TTr-VPĐPNTM ngày 28/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí nông 

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

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

1. Ông Phạm Minh Thành - Chuyên viên phòng Công tác Học sinh - Sinh 

viên, Sở Giáo dục và Đào tạo làm thành viên thay ông Đinh Hữu Phước đã 

chuyển công tác. 

2. Bà Trương Thị Hạ - Phó Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp làm thành viên thay ông Thái Nguyên Đại đã nghỉ hưu. 

3. Ông Trần Công Lân - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh làm thành 

viên thay ông Nguyễn Thanh Mai đã nghỉ hưu. 

4. Bổ sung ông Phan Hùng Vĩnh - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

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 

của UBND tỉnh và sự phân công của Trưởng Đoàn thẩm định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành 

liên quan; Trưởng Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa 

bàn tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 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; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Các thành viên Đoàn thẩm định; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KTN. 
E:\Dropbox\minh tam b\ntm\Nam 2020\Quyet dinh\05 07 thay 

doi, bo sung thanh vien doan tham dinh cac tieu chi ntm tai cac 

xa tren dia ban tinh.doc 
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