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QuyÕt ®Þnh 
VÒ viÖc Kiện toàn Ban qu¶n lý x©y dùng n«ng th«n míi nâng cao x· Thạch Lỗi 

 
Uû ban nh©n d©n x· THẠCH LỖI 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngày 19/6/2015; 
 Thùc hiÖn Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung 
ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Hải Dương 
đến năm 2020;  
 Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 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 nông thôn mới 
giai đoạn 2016-2020;   
 Công văn số 1345/CV-BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông 
thôn mới giai đoạn 2018-2020;  
 Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;  
 KÕ ho¹ch sè 14/KH-UBND ngµy 16/01/2020 cña UBND huyÖn CÈm Giµng vÒ 
thùc hiÖn nhiÖm vô träng t©m I “TiÕp tôc l·nh ®¹o, chØ ®¹o, thùc hiÖn x©y dùng n«ng 
th«n míi n©ng cao, n«ng th«n míi kiÓu mÉu n¨m 2020”. 
 XÐt ®Ò nghÞ cña «ng công chức V¨n phßng UBND x·,  

 
quyÕt ®Þnh 

 
 §iÒu 1. Kiện toàn Ban qu¶n lý x©y dùng n«ng th«n míi nâng cao x· Thạch 
Lỗi gåm c¸c «ng bµ cã tªn sau: 

1- ¤ng NguyÔn Mạnh Dũng - Chñ tÞch UBND x· - Trëng ban 
2- ¤ng Vũ Tuấn Anh - Phã Chñ tÞch UBND x· - Phã ban 
3- ¤ng Nguyễn Tuấn Biền - Chñ tÞch UB-MTTQ x· - Uû viªn 
4- ¤ng Trịnh Ngọc Triệu - Chñ tÞch héi CCB x· - Uû viªn 
5- ¤ng Lê Nam Sơn - Chñ tÞch héi N«ng d©n x· - Uû viªn 
6- Bµ Lê Thị Phương Thảo - Chñ tÞch héi Phô n÷ x· - Uû viªn 
7- ¤ng Lê Văn Ba - BÝ th §oµn TN x· - Uû viªn 
8- ¤ng Phùng Văn Đức - Trëng C«ng an x· - Uû viªn 
9- ¤ng Vũ Thạch Hướng - ChØ huy trëng Quân sù x· - Uû viªn 
10- Bà Cao Thị Thế Ân - Công chức V¨n phßng HĐND- UBND - Uû viªn 



11- Ông Nguyễn Tuấn Tân - Công chức KÕ to¸n – Ng©n s¸ch - Uû viªn 
12- Ông Lê Quý Hậu - Công chức V¨n ho¸ - X· héi - Uû viªn 
13- Bà Vũ Thị Thắm - Công chức LĐTB & X· héi - Uû viªn 
14- ¤ng Vũ Thạch Tú - Công chức T ph¸p – Hé tÞch - Uû viªn 
15- ¤ng Vũ Duy Thuấn - Công chức §Þa chÝnh-XD và MT - Uû viªn 
16- ¤ng Lê Văn Khu - Chñ nhiÖm HTX NN - Uû viªn 
18- Ông Phạm Đức Minh - Hiệu trưởng Trường THCS - Uû viªn 
19- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Uû viªn 
20- Bà Vũ Thị Hương Quế - Hiệu trưởng Trường Mầm non - Uû viªn 
21- Bµ Nguyễn Thị Nhữ - Tr¹m trëng y tÕ x· - Uû viªn 
22- Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng §µi truyÒn thanh - Uû viªn 
     

§iÒu 2. Ban qu¶n lý x©y dùng n«ng th«n míi nâng cao x· Thạch Lỗi cã 
nhiÖm vô:  

-  Tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng trong nh©n d©n vÒ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña 
§¶ng, nhµ níc vÒ n©ng cao chÊt lîng x©y dùng c¸c tiªu chÝ n«ng th«n míi, néi 
dung ph¬ng ph¸p vµ môc tiªu cÇn ®¹t cña x©y dùng n«ng th«n míi nâng cao thêi 
kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ngêi d©n hiÓu râ ®ång thuËn tham gia vµ gi¸m 
s¸t thùc hiÖn; 

- Lµ chñ ®Çu t c¸c dù ¸n n«ng th«n míi nâng cao trªn ®Þa bµn x·; 
- TiÕp nhËn vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn hç trî cña Trung ¬ng, tØnh, huyÖn vµ c¸c 

nguån vèn kh¸c; 
- Thùc hiÖn ®Ò ¸n n«ng th«n míi n©ng cao n¨m 2019; 
- Híng dÉn c¸c th«n kiÖn toµn Ban ph¸t triÓn n«ng th«n, ph©n c«ng nhiÖm vô 

cho tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n  phô tr¸ch tõng c«ng viÖc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®Ò ¸n. 
§iÒu 3. ¤ng (bà) V¨n phßng Uû ban nh©n d©n x·, KÕ to¸n – Ng©n s¸ch x·, 

c¸n bé, c«ng chøc x·, trëng c¸c ban ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c «ng (bµ) cã tªn t¹i 
§iÒu 1 c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh./. 

 
N¬i nhËn: 
- BCĐ NTM huyÖn B/c; 
- TT §¶ng uû-TT H§ND; 
-Ban ChØ ®¹o x©y dùng NTM x·; 
- C¸c thµnh viªn ban qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn; 
- Lu V¨n phßng./.                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
Chủ tịch 

 
  Nguyễn Mạnh Dũng 

 


