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QUYẾT ĐỊNH  
 Thành lập Tổ tư vấn, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết  

135/NQ-HĐND, ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về 

khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2023. 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn 

và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2023; 

Căn cứ Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện về việc 

Ban hànhQuy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 của HĐND huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 135/NQ-

HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021 – 2023, gồm các ông (bà) có tên sau: 
 

1. Ông Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT - Tổ Trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch - Tổ phó; 

3. Bà Lê Thị Yến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT  - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Đức Khánh, Giám đốc TT ƯD KHKT&BVCTVN - Thành 

viên; 

5. Ông Lê Hữu Phong, phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành 

viên; 

6. Ông Trần Anh Ngọc, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng – Thành viên; 

7. Ông Trần Minh Đức - Chuyên viên phòng Nông nghiệp &PTNT - Thành 
viên;  



8. Ông Phạm Đại Nghĩa – Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Thành viên; 

9. Bà Ngô Thị Bích Thủy, Cán bộ Văn phòng Nông thôn mới huyện - Thành 

viên. 

Điều 2. Tổ tư vấn hướng dẫn có nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn chính sách để các tổ 

chức, cá nhân liên quan được biết và thực hiện; định kỳ hàng tháng, quy tổ chức 

tư vấn, hướng dẫn cho các địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai 

thực hiện theo các quy định của chính sách, kịp thời hỗ trợ trong quá trình các tổ 

chức, cá nhân tiếp cận các chính sách; phản ánh kịp các khó khăn, vướng mắc về 

các phòng, ban, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ tư vấn, hướng dẫn trực tiếp 

chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung, công việc cụ thể; 

- Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, 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, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có thành 

viên Tổ giúp việc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan và các thành viên 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Thường trực Ban chỉ đạo; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức thành viên huyện; 

- Các PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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