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Số 14 - QĐ/BCĐ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Tân Trào, ngày  16 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng  

nông thôn mới xã Tân Trào, giai đoạn  2021-2025 
----- 

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 263-QĐ/TTg ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 318 - QĐ/TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 319 - QĐ/TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025; 

  Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 03 tháng 7 năm 2020 của 

Đảng ủy xã Tân Trào về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành 

Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025,  

Xét đề nghị của đồng chí Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã,  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH 

          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới xã Tân Trào giai đoạn 2021- 2025 gồm các thành viên sau: 

1. Đồng chí Vũ Văn Đà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - 

Trưởng ban;  

2. Đồng chí Phạm Văn Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã- Phó ban Thường trực; 

3. Đồng chí Vũ Khương Ly – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó ban; 

 Các thành viên Ban Chỉ  đạo gồm:  

1. Đồng chí Vũ Văn Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã; 

2. Đồng chí  Đoàn Xuân Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã; 

3. Đồng chí Vũ Văn Tuyên - Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Cựu chiến binh; 
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4. Đồng chí Phạm Văn Hưởng – Đảng ủy viên, trưởng Công an xã; 

5. Đồng chí Trần Mạnh Hải - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã; 

6. Đồng chí Phạm Văn Nguyện - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã; 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ xã; 

8. Đồng chí Vũ Thanh Khương - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã; 

9. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Đảng ủy viên, Giám đốc Hợp tác xã  

nông nghiệp; 

10. Đồng chí Vũ Xuân Tứ - Đảng ủy viên, Văn phòng - Thống kê (phụ 

trách Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Thống kê -Thủ quỹ) 

11. Đồng chí Vũ Thị Hè - Trạm trưởng trạm Y tế xã; 

12. Đồng chí Bùi Xuân Phương- Văn phòng - Thống kê (phụ trách công tác 

Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ); 

13. Đồng chí Vũ Văn Nhất - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã; 

14.Đồng chí Vũ Văn Tân - Địa chính - Nông nghiệp – xây dựng và Môi trường; 

15. Đồng chí Lê Văn Nhâm - Địa chính Xây dựng &Môi trường;  

16. Đồng chí Nguyễn Văn Thuân - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở; 

17. Đồng chí Vũ Thị Huệ - Hiệu trưởng trường Tiểu học; 

18. Đồng chí Phạm Thị Luyên - Hiệu trưởng trường Mầm non; 

19. Đồng chí Đỗ Văn Lợi – Văn hóa thông tin truyền thanh; 

         Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của Ban chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới. 

1. Chức năng: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có chức năng giúp 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công 

việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.  

- Đề xuất, tham mưu để Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành các chủ 

trương cơ chế có liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn xã,  

- Xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải 

pháp và nhu cầu kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã, báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Huyện ủy,  

UBND huyện. 
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- Giúp Đảng ủy, HĐND, UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành đoàn 

thể và các thôn trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện các cơ quan chuyên môn 

của huyện có liên quan để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, giám sát, sơ 

kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện, sớm hoàn thiện các tiêu trí, 

phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đảng ủy, HĐND, 

UBND xã và Ban chỉ đạo huyện Thanh Miện. 

3. Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 

- Ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối 

với các thành viên Ban chỉ đạo. Trưởng Ban chỉ đạo và Phó ban chỉ đạo sử dụng con 

dấu của Đảng ủy, Phó trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của UBND xã. 

- Các thành viên ban chỉ đạo của xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, khi 

có sự thay đổi thành viên tham gia Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bổ sung 

điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo được trưng dụng một số 

đồng chí cán bộ, công chức để giúp việc ban chỉ đạo, do đồng chí Trưởng ban 

Quyết định. 

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo xã. Do ngân sách nhà nước bố trí 

trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm của xã và cấp trên hỗ trợ. 

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được sử dụng để chi cho các hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo xã theo các quy định hiện hành. 

Điều 3. UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể trong xã, các thôn và các đồng 

chí có tên tại Điều 1 thực hiện Quyết định này. 
 

       Nơi nhận: 
- BCĐ huyện Thanh Miện, 

- TT đảng ủy + TTHĐND xã,  

- Như điều 1, 

- Lưu VPĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 

 

Vũ Văn Đà 

 

(Để báo cáo) 
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