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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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21 tháng4

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia;
xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ăn
u tT h
h nh quy n
i, b sung một số i u ủ u t T h
quy n
ph ng ngày 22
20 9;

ph ng ngày 9 6 20 5; u t sử
h nh phủ và u t T h
h nh

ăn
Ngh quyết số 20 2020 QH 4 ngày 9 6 2020 ủ Quố hội v
phê duyệt hủ tr ng ầu t h ng trình mụ tiêu quố gi phát triển kinh tế xã hội vùng ồng bào dân tộ thiểu số và mi n núi gi i oạn 202 -2030;
ăn
Ngh quyết số 24 202 QH 5 ngày 28 7 202 ủ Quố hội v
phê duyệt hủ tr ng ầu t
h ng trình mụ tiêu quố gi giảm nghèo b n
vững gi i oạn 202 -2025;
ăn
Ngh quyết số 25 202 QH 5 ngày 28 7 202 ủ Quố hội v
phê duyệt hủ tr ng ầu t
h ng trình mụ tiêu quố gi xây dựng nông
thôn mới gi i oạn 202 -2025;
ăn
Quyết nh số 689 QĐ-TTg ngày
0 202 ủ Thủ t ớng
h nh phủ v b n hành Kế hoạ h triển kh i Ngh quyết số 25 202 QH 5 ngày
28 7 202 ủ Quố hội v phê duyệt hủ tr ng ầu t h ng trình mụ tiêu
quố gi xây dựng nông thôn mới gi i oạn 202 -2025;
ăn
Quyết nh số 7 9 QĐ-TTg ngày 4 0 202 ủ Thủ t ớng
h nh phủ phê duyệt h ng trình mụ tiêu quố gi phát triển kinh tế - xã hội
vùng ồng bào dân tộ thiểu số và mi n núi gi i oạn 202 -2030, gi i oạn :
từ năm 202 ến năm 2025;
ăn
Quyết nh số 90 QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ t ớng Chính
phủ v phê duyệt h ng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo b n vững giai
oạn 2021-2025;
ăn
Quyết nh số 04 2022 QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ t ớng
Chính phủ v b n hành quy nh v tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nh n ạt
chuẩn ô th văn minh;
ăn
Quyết nh số 945 QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ t ớng
Chính phủ v việc thành l p Ban Chỉ ạo Trung ng á h ng trình mục tiêu
quố gi gi i oạn 2021-2025;
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ăn
Quyết nh số 21 4 QĐ-TTg ngày 6 2 2020 ủ Thủ t ớng
h nh phủ Phê duyệt Đ án “Th iểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ạt huẩn Nông
thôn mới gi i oạn 202 -2025”;
Theo
ngh ủ Sở Nội vụ tại các văn bản: số 279/SNV-XDCQ&TCBC
ngày 27/02/2022 và số 372 SNV-XDCQ&TCBC ngày 11/3/2022; sau khi có ý
kiến thống nhất ủ Ủy b n Mặt tr n T quố Việt N m tỉnh, Đảng ủy Khối á
qu n và do nh nghiệp tỉnh, iên oàn o ộng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh oàn, Hội ựu hiến binh tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; xây
dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai
đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) bao gồm các ông, bà có
tên sau:
1. Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban;
3. Ông Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban;
4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Phó Trưởng ban thường trực;
5. Ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Trưởng ban;
6. Ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng
ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Ủy viên;
7. Ông Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên;
8. Ông Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc
Công an tỉnh - Ủy viên;
9. Ông Trần Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên Thường trực;
10. Ông Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội - Ủy viên Thường trực;
11. Ông Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy
viên Thường trực;
12. Ông Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch - Ủy viên Thường trực;
13. Ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn - Ủy viên;
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14. Ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh - Ủy viên Thường trực;
15. Ông Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;
16. Ông Lương Phan Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ủy viên;
17. Ông Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Ủy viên;
18. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo - Ủy viên;
19. Ông Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường - Ủy viên;
20. Ông Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh - Ủy viên;
21. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên
22. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
23. Bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;
24. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;
25. Ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;
26. Ông Nguyễn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;
27. Ông Nguyễn Công Thành, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh - Ủy viên;
28. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh - Ủy viên;
29. Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
tỉnh - Ủy viên;
30. Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và
Xã hội tỉnh - Ủy viên;
31. Ông Trần Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Ủy viên;
32. Ông Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh làm Ủy viên;
33. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
làm Ủy viên;
34. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh làm Ủy viên;
35. Ông Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm Ủy viên;
36. Ông Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Ủy viên.
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ
đạo tỉnh
1. Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý
và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm: Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025); xây
đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh
a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo,
điều phối các hoạt động giữa các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi
xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
b) Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền ban hành và
triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một
sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
c) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị,
địa phương thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết tổ chức
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng đô
thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh:
a) Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, kế hoạch thực
hiện, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo đề xuất của
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Trường hợp thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan,
đơn vị có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban
Chỉ đạo tỉnh bổ sung, điều chỉnh.
c) Ban Chỉ đạo tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để ban hành
các văn bản chỉ đạo, điều hành.
4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, sử
dụng bộ máy của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh
về quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia.
b) Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo tỉnh
điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -

5

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
c) Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới tỉnh là cơ quan thường trực, điều phối, giúp Ban Chỉ đạo
tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp Ban
Chỉ đạo tỉnh điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ
đạo tỉnh điều phối, tổ chức thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.
e) Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành và lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị tham gia thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giúp
Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 2968/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban
Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn
2021-2025.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ TW các Chương trình MQTQG;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH3.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải

