
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 1015/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh  về 
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về tổ 
chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 về phát động cuộc thi “Vườn -
Tường - Đường đẹp” ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về 
việc lùi thời gian tổ chức cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và cuộc 
thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” sang năm 2021; Công văn số 4206/UBND-KTN 
ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc phát động tổ chức cuộc thi “Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 
2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 37/TTr-VPĐPNTM ngày 
13/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 
(viết tắt là Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh), gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng ban: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

II. Các Phó Trưởng ban:
1. Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=764/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=76&lan=1


2. Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh, Phó Trưởng ban.

3. Mời ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh, Ủy viên Ban 
Chỉ đạo tỉnh, Phó Trưởng ban.

III. Các thành viên:
1. Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ 

đạo tỉnh.
2. Mời bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh.
3. Mời bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên 

Ban Chỉ đạo tỉnh.
4. Mời bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Ủy viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh.
5. Ông Võ Văn Viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
6. Ông Huỳnh Cao Thiện, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh, Ủy viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh.
7. Ông Nguyễn Đình Tâm, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, 

Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
8. Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Nam.
9. Mời ông Nguyễn Hữu Đổng, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam.
10. Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
11. Ông Trần Văn Noa, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Ủy 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
1. Chỉ đạo tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung tại Kế hoạch số 4844/KH-

UBND ngày 16/8/2019 và Kế hoạch số số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của 
UBND tỉnh, thời gian tại Công văn số 4206/UBND-KTN ngày 09/7/2021 của 
UBND tỉnh.

2. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng 
chấm thi và Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi cấp tỉnh; thành viên Ban Tổ chức cuộc 
thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban; 
Ban Tổ chức cuộc thi quyết định các tiêu chí chấm, chọn đối với các nội dung 
tham gia dự thi; tổ chức chương trình tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.

3. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao, tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền các 
nội dung của cuộc thi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các 



địa phương trong quá trình thực hiện và đăng ký tham gia cuộc thi. Định kỳ báo 
cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị, tình hình triển khai, kết quả tổ chức thực hiện 
theo đúng quy định.

4. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban sử 
dụng con dấu của cơ quan mình để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều 
hành cuộc thi. Ban Tổ chức được trưng dụng công chức, viên chức của các đơn vị 
thành viên để phục vụ cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ.

5. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan chuẩn bị nội dung và điều 
kiện để phục vụ các hoạt động của cuộc thi, theo chỉ đạo của Ban Tổ chức. Kinh 
phí tổ chức cuộc thi được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung 
ương trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và kinh phí ngân sách 
tỉnh phân bổ cho Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) 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 và thay thế Quyết định 
số 972/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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