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 ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN DẦU TIẾNG      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số:       /QĐ-UBND                          Dầu Tiếng, ngày       tháng     năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về 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 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế 

hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 

Bình Dương 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; 

Xét Tờ trình số 52/TTr-PKT ngày 16/4/2019 của Phòng Kinh tế huyện 

Dầu Tiếng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, gồm các ông, bà có tên và giữ 

chức vụ sau đây: 

- Ông Trần Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện: Chủ tịch Hội 

đồng; 

- Ông Võ Trung Nghĩa – Trưởng Phòng Kinh tế: Phó Chủ tịch Hội đồng;  
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* Các thành viên Hội đồng thẩm tra: 

- Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng Phòng Quản lý đô thị; 

- Trưởng Công an huyện;  

- Trưởng Phòng Nội vụ;   

- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường;  

- Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng Phòng  iáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng Phòng   tế;   

-  iám đốc Bưu điện huyện;  

-  iám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;  

- Trưởng Đài Truyền thanh huyện; 

-  iám đốc Điện lực huyện; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; 

- Phó Tổng  iám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; 

-  iám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; 

-  iám đốc Trung tâm Viễn thông; 

- Phó  iám đốc Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện;        

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;  

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

* Thư ký của Hội đồng thẩm tra:  

- Bà Nguyễn Thị  ến Nhi - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

huyện; 

- Ông Trần Duy Khanh - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Điều 2. Hội đồng thẩm tra có nhiệm vụ: 

Tham mưu cho UBND huyện trong việc thẩm tra thực tế, đối chiếu với 

yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia, các quy chuẩn hiện hành và công nhận các tiêu 

chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của từng xã trên địa bàn huyện Dầu 

Tiếng. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, thẩm tra hồ sơ và hoàn chỉnh các thủ tục để 

kiến nghị UBND tỉnh công nhận Danh hiệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao theo quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, các Ông (Bà) có tên tại 

Điều 1, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này, kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 

của UBND huyện Dầu Tiếng về việc kiện toàn Hội đồng Thẩm tra xét công nhận 

các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới từng xã trên địa bàn huyện Dầu Tiếng./. 

Nơi nhận:                                      CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh;           

- Sở NN&PTNT;   

- TT.HĐND, TT.HU;         
- CT, các PCT; 

- LĐVP, Nhi; 

- Lưu: VT, PKT. 


