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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị và xây dựng vườn mẫu năm 2020” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 02/3/2020 của Ban tổ chức cuộc thi 

“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị và xây dựng vườn 

mẫu năm 2020” huyện Nghi Xuân. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị và xây dựng vườn mẫu năm 2020”, gồm các 

thành viên có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; 

2. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

huyện, Phó ban trực; 

3. Ông Nguyễn Thế Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó ban; 

4. Ông Phan Thanh Là, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Đức Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ 

thuật và BVCTVN, thành viên; 

6. Ông Lê Hữu Phong, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, 

thành viên. 

Cử các đồng chí thành viên Ban Giám khảo kiêm Thư ký gồm: 

1. Ông Trần Nguyên Ngọc, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tổ trưởng; 

2. Bà Ngô Thị Bích Thủy, Cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, 

Thành viên; 

3. Ông Trần Minh Đức, Cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, 

Thành viên. 



Điều 2. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký có nhiệm vụ:  

1. Ban Giám khảo Cuộc thi: Căn cứ Thể lệ Cuộc thi xây dựng thang điểm 

chấm; xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, chấm điểm các khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố đô thị văn minh, vườn mẫu tham gia Cuộc thi; 

lựa chọn các thôn, tổ dân phố, vườn mẫu đạt kết quả tốt nhất để tham mưu cho 

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức trao giải theo quy định. 

2. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu phục vụ cuộc thi, tổng hợp phiếu 

chấm của các thành viên Ban Giám khảo; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa -

Truyền thông huyện tổng hợp các hình ảnh về kết quả xây dựng khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, Tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu phục vụ 

Ban Giám khảo theo dõi chấm điểm đảm bảo khách quan nhất. 

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

có thành viên Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan và các 

thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

  
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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