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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Hoài Nhơn, ngày       tháng  11   năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng  

nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn,  

giai đoạn 2018-2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh 

Bình Định về ban hành Quy định tiêu chuẩn “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tiêu 

chuẩn công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn 

hóa”, tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, tiêu chuẩn 

công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc Ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về 

việc kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn 

minh thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 105-QĐ/TU ngày  

13/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc điều chỉnh, bổ sung  thành viên Ban 

Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn, giai 

đoạn 2016 – 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2018-2020, gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Tổ trưởng:  

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo, Chánh Văn phòng nông thôn mới thị xã. 
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2. Tổ phó:  

- Ông Trần Đình Tổng     - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế, 

Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới thị xã; 

- Ông Nguyễn Văn Dũng  - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy viên 

Thường trực xây dựng đô thị văn minh thị xã; 

- Ông Lê Văn Hùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị; Ủy viên thường 

trực Ban chỉ đạo. 

3. Tổ viên: 

- Ông Võ Văn Nguyện - Phó Trưởng Công an huyện; 

- Ông Trần Hồng Hà - Phó Trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Huỳnh Văn Cường - Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ông Trần Đinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- Bà Huỳnh Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Kinh tế; 

- Bà Phan Thị Thanh Diệu - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Dương Văn Bát - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị; 

- Ông La Duy Luận - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Văn Quang - Chuyên viên Phòng Nội vụ; 

- Ông Huỳnh Mai Cư - Chuyên viên Chi cục thống kê; 

- Ông Phan Thanh Nhất - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Bà Trương Thị Thúy Nga - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Bà Đào Thị Nguyệt - Cán sự Phòng Y tế; 

- Bà Lê Thị Hồng Yến - Nhân viên Phòng Kinh tế; Cán bộ Văn phòng 

nông thôn mới thị xã; 

- Chủ tịch UBND 17 xã, phường. 

Mời các ông, bà có tên sau tham gia làm thành viên Tổ Công tác:  

- Bà Nguyễn Thị Tố Nữ - Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. 

- Ông Trương Hồng Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã; 

- Ông Nguyễn Bá Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị xã; 

- Bà Huỳnh Thị Bích Trang - Phó Bí thư Thị đoàn; 

Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ: 

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh 

của thị xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trên địa bàn 

thị xã, giai đoạn 2018 - 2020; 

- Theo dõi, hướng dẫn hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai thực hiện Bộ 

tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh ở phường, 

báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện thông qua Văn phòng nông thôn mới thị xã để 

tổng hợp báo cáo UBND thị xã và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

đô thị văn minh của thị xã; 
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- Thành viên Tổ Công tác phối hợp với Văn phòng nông thôn mới thị xã xây 

dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 

ngành phụ trách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các phòng, 

ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã (p/h); 

- BCĐ XDNTM nâng cao, ĐTVM thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Trương 
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