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Uû ban nh©n d©n
X· qu¶ng nghiÖp

Sè:        /Q§- UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

      Qu¶ng NghiÖp, ngµy .... th¸ng 6 n¨m 2022

QuyÕt ®Þnh 
 Thµnh lËp ban ph¸t triÓn - ban gi¸m s¸t x©y dùng ch¬ng tr×nh 

môc tiªu Quèc gia x©y dùng n«ng n«ng th«n míi kiÓu mÉu
giai ®o¹n 2022-2025 th«n Ng¸i

 CHñ TÞCH uû ban nh©n d©n x· qu¶ng nghiÖp
C¨n cø LuËt tæ chøc chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 

2015; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ vµ LuËt tæ 

chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 22/11/2019;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 263/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2022 cña Thñ 

tíng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia x©y dùng n«ng th«n 
míi giai ®o¹n 2021-2025;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 90/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2022 cña Thñ 
tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia gi¶m nghÌo bÒn 
c÷ng giai ®o¹n 2021-2025;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§-UBND ngµy 16/3/2022 cña UBND tØnh 
H¶i D¬ng vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ ®¹o c¸c Ch¬ng tr×nh mùc tiªu quèc gia 
tØnh H¶i D¬ng giai ®o¹n 2021-2025;

Theo ®Ò nghÞ cña C«ng chøc  V¨n phßng - Th«ng kª,
QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Thµnh lËp ban ph¸t triÓn- Ban gi¸m s¸t x©y dùng ch¬ng tr×nh 
môc tiªu Quèc gia x©y dùng n«ng th«n míi kiÓu mÉu giai ®o¹n 2022-2025 th«n 
Ng¸i gåm c¸c «ng  (bµ) cã tªn sau:
1. ¤ng TrÞnh Quang §oµn, BÝ th chi bé, Trëng th«n - Trëng ban
2.  Bµ NguyÔn ThÞ Minh T©m,Phã BÝ th chi bé, Trëng ban CTMT th«n -  Phã Trëng ban
3. ¤ng TrÞnh Minh ThuÊn Chi ñy viªn, Uû viªn
4. ¤ng NguyÔn V¨n Lîng Chi héi trëng chi héi CCB, Uû viªn
5. Bµ NguyÔn ThÞ Lìng Chi héi trëng chi héi phô n÷, Uû viªn
6. Bµ TrÞnh ThÞ NhÞ Thµnh viªn ban TTND, Uû viªn
7. ¤ng Vò TrÝ HiÕn Trëng ban kiÓm so¸t HTX, Uû viªn
8. ¤ng NguyÔn V¨n HËu Th«n ®éi trëng, Uû viªn
9. ¤ng NguyÔn §øc Hai Chi héi trëng héi ngêi cao tuæi, ñy viªn
10. Bà TrÞnh ThÞ Kh¸nh Linh BÝ th chi ®oµn, ñy viªn

§iÒu 2. Ban ph¸t triÓn- Ban gi¸m s¸t cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô 
cô thÓ cho c¸c thµnh viªn, ®ång thêi tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, 
tiªu chÝ trong kÕ ho¹ch x©y dùng ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ x©y dùng 
n«ng th«n míi kiÓu mÉu trªn ®Þa bµn th«n.
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- ChØ ®¹o tuyªn truyÒn, vËn ®éng, kiÓm tra, ®«n ®èc híng dÉn c¸c tæ 

chøc, c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n trong th«n thùc hiÖn c¸c tiªu chÝ n«ng th«n 

míi kiÓu mÉu cña th«n.

§iÒu 3. ¤ng C«ng chøc V¨n phßng - Thèng kª, Trëng th«n vµ c¸c «ng 

(bµ) cã tªn t¹i §iÒu 1 c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn:
- Ban chØ ®¹o huyÖn Tø Kú §Ó b¸o c¸o.
- C¸c «ng bµ cã tªn §iÒu 1
- Lu V/p.

Tm. uû ban nh©n d©n 
Chñ tÞch

Vò ChÝ M¹nh 
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