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QUYẾT ĐỊNH 

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

nông thôn mới tại các xã và Đoàn thẩm tra tiêu chí huyện 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 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 các Quyết định của UBND tỉnh: Số 4112/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 về việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã 

trên địa bàn 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 trên địa bàn tỉnh đã được 

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

1262/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 thành lập Đoàn thẩm tra tiêu chí huyện nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

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

dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr-VPĐPNTM ngày 05/82020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới 

tại các xã trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh kiện toàn tại Quyết định số 

4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 (gọi tắt là Đoàn thẩm định) và Đoàn thẩm tra 

tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh 

thành lập tại Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 (gọi tắt là Đoàn 

thẩm tra), cụ thể như sau: 

Ông Đặng Văn Hải, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế làm 

thành viên Đoàn thẩm định và Đoàn thẩm tra thay ông Nguyễn Công Sơn đã 

nghỉ hưu. 

Điều 2. Nhiệm vụ của ông Đặng Văn Hải thực hiện theo Quyết định số 

4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 và Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 

08/5/2020 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; Trưởng Đoàn thẩm định; Trưởng đoàn thẩm tra; Chủ tịch UBND các 



huyện, thị xã, thành phố và ông Đặng Văn Hải 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; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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