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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa 
      

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 
       

 

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 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020;  

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

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và 

biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 03/04/2020 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về phân công cơ quan, đơn vị phụ trách xã, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa. 
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Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 08/TTr-PNN ngày 14/02/2022 về việc đề nghị kiện toàn Văn phòng Điều 

phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hoá.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới huyện Chiêm Hóa) gồm các ông (bà) sau: 

1. Chánh Văn phòng 

Ông Ma Phúc Khứu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

2. Phó Chánh Văn phòng 

Ông Đỗ Văn Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cán bộ chuyên trách 

Bà Ma Thị Oanh, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Cán bộ kiêm nhiệm 

- Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chiêm Hóa; 

- Ông Ma Văn Cường, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Lục Văn Vấn, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

- Ông Tạ Ngọc Nam, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Bà Linh Thị Lâm, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; 

- Ông Hà Tiến Tuấn, Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an 
ninh tổ quốc, Công an huyện;  

- Bà Lương Thị Loan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Phạm Thị Minh Thao, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Bà Ma Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Nội vụ; 

- Ông Hà Kim Tuấn, Chuyên viên Phòng Dân tộc; 

- Ông Hà Văn Tùng, Chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Ông Đỗ Viết Bảo, Cán bộ Điện lực Chiêm Hóa. 

Điều 2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới huyện Chiêm Hóa. 

1. Vị trí, chức năng 

Là cơ quan Thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện (gọi tắt là 



3 

 

  

Văn phòng) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện chương trình trên địa 

bàn huyện. 

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện chương trình trên địa 
bàn huyện. 

Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của 
Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng quy 
chế hoạt động, cơ chế chính sách để huy động nguồn lực đầu tư (từ ngân sách 

Nhà nước và các nguồn vốn huy động khác)  thực hiện chương trình; phối hợp với 
Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn thực 

hiện chương trình và các nguồn vốn lồng ghép khác cho cấp xã theo quy định để 
thực hiện có hiệu quả chương trình trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương 
trình hàng năm, kế hoạch kiểm tra tự đánh giá và đánh giá, đề nghị Ban Chỉ đạo 
tỉnh thẩm định xét công nhận đạt xã nông thôn mới. 

Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao . 

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chương trình trên địa bàn 
huyện. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 
Ban Chỉ đạo giao. 

3. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Chiêm 
Hóa được ngân sách huyện bố trí hàng năm, do Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đảm nhận. 

Điều 3. Nhiệm vụ Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và các thành 
viên. 

1. Chánh Văn phòng 

Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo và trước pháp luật về toàn bộ 
hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới; có trách nhiệm điều phối hoạt 

động của các thành viên là chuyên viên, công chức do các cơ quan, đơn vị cử đến.  
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Chánh Văn phòng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện để tổ 
chức hoạt động. 

2. Phó Chánh Văn phòng 

Phó Chánh Văn phòng thay mặt Chánh Văn phòng điều hành công việc 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới, theo sự phân công ủy quyền của Chánh 
Văn phòng. Phó Chánh Văn phòng được sử dụng con dấu của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức hoạt động; phụ trách quản lý, phân bổ 
nguồn vốn cho các xã thực hiện chương trình theo quy định và thực hiện nhiệm 

vụ do Chánh Văn phòng phân công. 

3. Nhiệm vụ của các thành viên chuyên trách, kiêm nhiệm 

Do Chánh Văn phòng phân công và trực tiếp giúp các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị trong việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình và 
phải dành quỹ thời gian hợp lý trong tháng để làm việc về xây dựng nông thôn 

mới theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện. 

Trụ sở làm việc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Chiêm 

Hóa: Đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, tổ Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh 
Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Chiêm Hoá.   

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, 
Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Dân tộc; Giám đốc các cơ quan, đơn vị: Kho 
bạc Nhà nước Chiêm Hóa, Bảo hiểm xã hội huyện, Điện lực Chiêm Hóa; Công 

an huyện và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:             
- TT. Huyện ủy;            
- TT. HĐND huyện; 
- VPĐP NTM tỉnh;    
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan thành viên Ban Chi đạo xây dựng 
nông thôn mới cấp huyện; 
- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; 
- Như điều 4; 
- CVKT; 
- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 



UBND HUYE. N CHIEM HOA
PHONG NONG NGHIEP VA PTNT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - TB do - H4nh phric

56: O8/TTr-PNN ChiAm Hd, ngdy 14 thdng 02 ndm 2022

TO TRiNH
VG viQc tld nghi kiQn tohn vrn phdng Diiiu ptr6i Chucrng trinh mgc ti6u

A,qu6c gia xiy dr;ng n6ng th6n m6i huyQn Chi6m H6a

Kinh gui: Uy ban nhdn dAn huyQn Chi6m H6a.

Cdn ca Luqt Tii chtirc Chinh qryin dla phaong ngdy 1g/6/2015;Ludt sthq
=.1,. ,;d6i, _bd sung m)t s6 di€u cfia Luqt T6 ch{rc Chinh phil vd LuQt T6 chac chinh
quyin dia phaong ngdy 22/11/2019;

Cdn c* Q,,,yA dinh sti tg21/QD-TTg ngdy 05/10/2016 cila Thil tahng
Chinh phil vi viQc quy dinh chac ndng, nhi€m rrt, qryin hgn, td chac b0 mdy i
bi€n chi5 cila Vdn phdng Diiu ph6i n6ng th6n mdiid" ,tip;

Cdn crt Q:"yA dinh sii 2366/QD-UBND ngdy Ig/7/2021 crta (Iy ban nhdn
ddn huyQn huyQn ChiAm H6a vi viQc phdn c6ng nhi€m vu cfia Chfi tich vd cdc
Phd Chil tich (Iy ban nhdn dan huyQn kh6a XX, nhiQm ki 2021-2026;

Cdn c* Quy€t dinh s6 323/QD-UBND ngdy 20/8/2021 aia (Iy ban nhdn
ddn huyQn ChiAm H6a vi viQc KiQn todn Ban Chi dqo thqrc hi€n Chtrong trinh
WQG xdy dqrng n6ng th6n mdi huyQn ChiAm H6a.

pO tO chric ffi6n khai thr,rc hi6n vd hodn thdnh k6 hopch x6y dr,mg n6ng
th6n m6i tr6n dia bpn huyQn, giai dopn 202I-2025. Phdng N6ng. ngfriQp vd
PTNT kinh d6 nghi Uy ban nhAn ddn huyQn xem x6t, ban hdnh qry6t Airrn t ien
todn Vin phdng Di6u ptrOi Ctruong trinh mpc ti6u qu6c gia xlty dWrg n6ng th6n
m6i huyQn Chi6m H6a, aC tO chirc tri6n khai thgc hiQn.

. Phdng N6ng nghiQp vd PTNT kinh trinh Uy ban nhdn dAn huyQn xem x6t,
quy6t ilinh./.

Noi nhQn:
- NhLL tr6n; (Oe trinh)
- Ldnh dao phong;
- LuLr: PNN.

TRUONG PHONG

Z.sZ pxoruc \;/ rudHc.ruexrin

it*:ll

VIn Hi6u
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