
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /QĐ-UBND                    Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn  

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới  

kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội khóa 

XV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 622-QĐ/TU ngày 23/4/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX về việc ban hành Chương trình Phát triển nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh 

Thanh Hóa; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 532/TTr-VPĐP ngày  20/9/2021 của Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề nghị 

thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, cụ thể 

như sau: 

Ông Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh - Thành viên kiêm thư ký Hội đồng (thay ông Trần 

Đức Năng đã nghỉ hưu). 

Các nội dung và thành viên khác giữ nguyên theo Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 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 2 QĐ; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Đức Giang 
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