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Số: 2929 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận  

xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ  Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.  

Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết 

quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBD ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

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 61/TTr-VPĐPNTM ngày 

04 tháng 11 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm 

các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng  

- Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, kiêm Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 
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gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, thay thế 

Ông Hồ Sỹ Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Ông Nguyễn Long An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng, thay thế Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Chánh Văn phòng Văn phòng 

Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.   
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung 

khác tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có thành 

viên tham gia Hội đồng và các thành viên Hội đồng có danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV: TH, NV; 

- Lưu: VT, NN. 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

     

         Nguyễn Văn Phương 
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