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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới và Trư ng phòng  inh tế, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

        Điều 1. Kiện toàn Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh (gọi tắt là Văn phòng 

Điều phối NTM) gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

 1. Ông Phạm Hùng Cường, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, kiêm nhiệm; 

 2. Ông Nguyễn Thế Công, Phó phòng phụ trách phòng Kinh tế - Phó 

chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới, kiêm 

nhiệm; 

3. Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT và 

BVCTVN thành phố - Thành viên kiêm nhiệm; 

4. Ông Trần Hữu Thỏa, Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên chuyên 

trách; 

5. Bà Nguyễn Thị Tình Thơ, Viên chức Trung tâm ƯDKHKT và 

BVCTVN thành phố - Thành viên chuyên trách; 

6. Ông Trương Quang Tuấn Anh, Cán bộ biệt phái phòng Quản lý đô thị - 

Thành viên kiêm nhiệm; 

7. Ông Nguyễn Việt Hiền, Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên kiêm 

nhiệm - Phụ trách kế toán. 

  Điều 2. Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới chịu trách nhiệm 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Văn phòng Điều phối thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố. 
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Văn phòng Điều phối NTM có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo 

nông thôn mới thành phố và UBND thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn Thành phố. 

Văn phòng Điều phối NTM sử dụng con dấu và tài khoản riêng; được bố 

trí kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. 

Các thành viên chuyên trách làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới thành phố (Phòng Kinh tế); các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới thành phố làm việc kiêm nhiệm, vừa làm việc tại phòng chuyên môn vừa 

thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh, Phó Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới thành phố. 

Các thành viên Văn phòng Điều phối NTM được hưởng phụ cấp đặc thù, 

chế độ khác theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 965/QĐ-UBND ngày 02/62/2020 của UBND thành phố về việc kiện toàn 

Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

thành phố Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Trưởng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã và các ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
   

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; 

 - Thường trực Thành ủy; 

 - TT HĐND TP; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

 - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP; 

 - Các phòng thuộc UBND TP; 

 - Văn phòng Điều phối NTM Thành phố (3 bản); 

 - Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN TP; 

 - Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; 

 - Ban chỉ đạo NTM, UBND các xã; 

 - Lưu: VT, VPĐP NTM TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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