
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chƣơng trình mục tiêu quốc gia  

huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về 

phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 

12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 129/TTr.LĐ-TBXH ngày 06/5/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện 

Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) gồm 

các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo cấp huyện: 

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

huyện. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

1. Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện đề ra các phương hướng, giải pháp 

để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền 

vững;  
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2. Giúp UBND huyện điều phối hoạt động giữa các phòng, ban, ngành và 

UBND xã trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

3. Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh liên quan hướng dẫn cơ chế, 

chính sách liên quan đến quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng 

trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện: 

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện do Trưởng Ban Chỉ đạo 

quy định. 

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, cơ 

quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh 

thành viên cho phù hợp. 

3. Đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo 

cấp huyện: 

a. Trưởng phòng Kinh tế có trách nhiệm quản lý và tổng hợp chung các 

Chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân 

công và theo quy định của pháp luật liên quan. 

b. Duy trì Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới huyện để giúp việc Ban Chỉ đạo về quản lý và tổ chức thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

c. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

về quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020. 

d. Trưởng Phòng Kinh tế hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 

Văn phòng Điều phối theo nguyên tắc không tăng biên chế, không tăng chi phí, 

tinh gọn về bộ máy; không tăng thêm thủ tục hành chính; bảo đảm yêu cầu thiết 

thực và hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kịp thời 

đề xuất kiến nghị. 

e. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan phân công thành viên giúp 

việc cho Ban Chỉ đạo về các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực được 

phân công theo dõi. 

4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm 

và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Phòng Kinh tế 

và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành. 
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2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng chi cho các hoạt 

động của Ban chỉ đạo như: Họp, hội thảo, hội nghị, nghiệm thu, khảo sát, điều 

kiện vật chất cho hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 

của UBND huyện Dầu Tiếng. 

Điều 7. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- TT. HU, TT HĐND; 

- CT, PCT. KT; 

- Như điều 6; 

- UBND các xã; 

- LĐVP, CV (Phú, Quý, Nhi); 

- Lưu: VT, PDF. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 
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               DANH SÁCH 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA HUYỆN DẦU TIẾNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2019      

của UBND huyện Dầu Tiếng) 

 

1. Trƣởng Ban: Ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện.  

2. Các Phó Trƣởng Ban: 

- Ông Trần Quang Tuyên– Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện.  

- Ông Võ Trung Nghĩa – Trưởng Phòng Kinh tế: Thường trực Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Bà Ngô Thị Xuyến – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

Thường trực Chương trình MTQG giảm nghèo. 

3. Các Ủy viên: 

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- 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 và Môi trường; 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng Phòng Tư pháp; 

- Trưởng Phòng   tế; 

- Giám đốc Trung tâm   tế huyện;   

- Giám đốc Bưu điện huyện;  

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

- Trưởng Đài Truyền thanh huyện; 

- Phó Giám đốc Điện lực huyện; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; 

- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh 

huyện Dầu Tiếng; 

- Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện; 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; 

- Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 
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- Các Ông (bà) là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

4. M i các  ng   à  có tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo: 

- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; 

- Chủ tịch UB. MTTQVN huyện;        

- Bí thư Huyện đoàn; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;  

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động; 

- Chủ tịch Hội Nông dân;  

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

 

 

 

 

 

 


