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Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công các Tổ công tác phụ trách địa bàn
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH
Căn cứ các Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15/02/2011, Quyết định
số 2180/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập,
kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Kế hoạch, Nghiệp vụ, Giám sát;
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Hành ch nh - T ng h p à
Truyền thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công các T công tác và cán bộ phụ trách địa bàn (Chi tiết
có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của các T công tác và các thành viên
1. Nhiệm vụ của T :
- T chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tư ấn giúp đỡ các địa phương
trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
- Theo dõi, t ng h p kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới, Chương trình OCOP tại các địa phương, phát hiện các tồn tại,
khó khăn, ướng mắc, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới
tỉnh giải pháp tháo gỡ.
- Tham mưu, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan cho Lãnh đạo
Văn phòng khi Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng kiểm
tra, làm iệc đối ới địa bàn đư c giao phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm ụ khác khi lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Văn phòng
Điều phối n ng th n mới tỉnh giao.
2. Nhiệm ụ của T trưởng:
- Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của T , phân c ng nhiệm ụ cụ
thể cho T phó à các thành iên khi t thực hiện nhiệm ụ đối ới từng chuyên
đề cụ thể tại các địa phương.

- Chủ trì các cuộc làm iệc của t tại các địa phương theo kế hoạch đề
ra; tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng n ng th n mới, đ
thị ăn minh, giảm nghèo bền ững à Mỗi xã một sản phẩm tỉnh (Ban chỉ
đạo) tại địa phương.
- Thực hiện các nhiệm ụ khác khi Trưởng phòng à lãnh đạo Văn phòng
Điều phối n ng th n mới tỉnh giao.
3. Nhiệm ụ của T phó:
Thay mặt T trưởng chỉ đạo, điều hành hoạt động của t à chủ trì các
cuộc làm iệc của t ới các địa phương sau khi đư c T trưởng ủy quyền.
4. Nhiệm ụ của các thành viên t :
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đ n đốc, hướng dẫn các hoạt động
xây dựng n ng th n mới trên địa bàn đư c giao phụ trách.
- Thực hiện iệc kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung thuộc chương
trình theo kế hoạch của Văn phòng Điều phối n ng th n mới tỉnh.
- Chủ trì chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan để phục ụ iệc
kiểm tra của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Văn phòng n ng th n mới tỉnh đối ới địa
bàn đư c giao phụ trách.
- Phối h p ới các thành iên trong t thực hiện các nhiệm ụ do T
trưởng phân c ng khi t thực hiện nhiệm ụ tại các địa phương theo kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 62/QĐ-VPĐP ngày 18/02/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn
mới tỉnh.
Trưởng các phòng: Kế hoạch, Nghiệp vụ, Giám sát; Chương trình Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) và Hành ch nh - T ng h p à Truyền thông, các ông, bà
có tên ghi tại Điều 1 và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh; (để báo cáo)
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP NTM tỉnh;
- Ban Chỉ đạo, UBND à Văn phòng Điều
phối NTM các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

Trần Huy Oánh

TỔ CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VPĐP ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)
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0985.167.024
Phan Thị Thắm
0984.284.075

Tổ phó

Tổ trưởng

Lãnh đạo

Nguy n Hữu H ng
0978.306.222

Đặng Đình Giang
0915.376.537

Trần Huy Oánh

Trần Huy Toản
0975.754.777
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