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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi “Khu dân cư nông thôn 

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

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU 
VÀ VƯỜN - TƯỜNG - ĐƯỜNG ĐẸP NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo các 
Chương trình MTQG tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 về thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 
về 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;

Căn cứ Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về 
tổ chức cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về phát động và 
tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” ở nông thôn năm 2020 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 4206/UBND-KTN ngày 09/7/2021 của 
UBND tỉnh Quảng Nam 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 Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi “Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau:

I. Hội đồng chấm thi
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 nông thôn mới tỉnh 
- Chủ tịch Hội đồng.
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2. Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Mời ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh, Ủy viên Ban 
Chỉ đạo tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

5. Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh - Thành viên Hội đồng.

6. Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

7. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh - Thành viên Hội đồng.

8. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy 
viên Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

9. Ông Lê Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên 
Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

10. Ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh - Thành viên Hội đồng.

11. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Ủy viên 
Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

12. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

13. Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 
Quảng Nam - Thành viên Hội đồng.

14. Mời ông Nguyễn Hữu Đổng, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam - 
Thành viên Hội đồng.

15. Ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Phong trào bảo vệ ANTQ, Công an 
tỉnh - Thành viên Hội đồng.

16. Ông Trần Văn Noa, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Ủy 
viên Ban Chỉ đạo tỉnh - Thành viên Hội đồng.

II. Tổ thư ký 
1. Ông Nguyễn Anh Tài, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh - Tổ trưởng.
2. Ông Trần Công Lân, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh - Tổ viên.
3. Ông Nguyễn Thanh Trung, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh - Tổ viên.
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4. Bà Phan Thị Thu Thảo, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh - Tổ viên.

5. Ông Phan Hùng Vĩnh, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh - Tổ viên.

6. Bà Ung Hồ Nguyên Cẩm, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh - Tổ viên.

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lê, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng 
Điều phối NTM tỉnh - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký 
1. Hội đồng chấm thi
- Hội đồng chấm thi có trách nhiệm tổ chức chấm thi bảo đảm theo quy 

định tại Thể lệ cuộc thi đã được ban hành. Tổ chức chấm điểm đúng thang điểm, 
thể lệ, khách quan, chính xác, trung thực theo đúng các nội dung tại Kế hoạch số 
4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 
09/01/2020 của UBND tỉnh; đồng thời, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Tổ chức 
cuộc thi cấp tỉnh xem xét, quyết định giải thưởng, trong đó cần sắp xếp theo thứ 
tự đạt thành tích cao đến thấp.

- Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng chấm thi phân công; 
Hội đồng chấm thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ 
theo quy định; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan 
mình để ban hành các văn bản liên quan đến việc tổ chức chấm thi.

- Hội đồng chấm thi được sử dụng cán bộ của Văn phòng Điều phối 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 
giúp việc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Tổ thư ký
- Nhận hồ sơ tham gia dự thi của các địa phương, giúp việc cho Hội đồng 

chấm thi trong việc tổ chức chấm thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội 
đồng chấm thi phân công. Chuẩn bị các nội dung liên quan để Hội đồng chấm 
thi tổ chức chấm thi, đi kiểm tra thực tế (nếu cần). 

- Giúp Hội đồng chấm thi tổng hợp kết quả chấm thi và tham mưu Chủ 
tịch Hội đồng chấm thi đề nghị Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng 
cho các thôn, xã, hộ gia đình và các đơn vị có liên quan đoạt giải trong Cuộc thi. 
Tham mưu tổ chức chương trình tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.

- Nhiệm vụ của tổ viên Tổ thư ký do Tổ trưởng phân công; các tổ viên 
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định.

Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Điều phối 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 65/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUB (A.Viên);
- Lưu: VT, KTN. 
D:\Dropbox\minh tam b\ntm\Nam 2021\07 15 thanh lap Hoi dong 
cham thi va to thu ky cuoc thi KDC NTM kieu mau va Vuon-Tuong-
Duong dep.doc

TRƯỞNG BAN

[daky]
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Quang Bửu
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