
 UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CT MTQG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2868/QĐ-BCĐ Hữu Lũng, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019 - 2020 

  

 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG HUYỆN 
 

Căn cứ Quyết định 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 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hữu 
Lũng giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tại Tờ trình 
số 23/TTr-VPĐP ngày 25/6/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hữu 
Lũng giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND huyện: 

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình. Chịu trách 
nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình 
MTQG tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn huyện.  

- Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện, quyết định những 
nội dung quan trọng nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình NTM. 
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- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với các thành viên trong Ban Chỉ 
đạo thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ban Chỉ đạo. 

- Triệu tập các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo, của Thường 
trực Ban Chỉ đạo, ký duyệt các Chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông 
thôn mới của Ban Chỉ đạo. 

2. Phó Trưởng Ban thường trực phụ trách Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng Điều phối 
xây dựng nông thôn mới: 

Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và điều phối hoạt động của Ban Chỉ 
đạo huyện khi Trưởng Ban đi vắng hoặc được Trưởng Ban ủy quyền; chủ trì các 
cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện theo sự ủy nhiệm của Trưởng Ban. Chịu trách 
nhiệm trước Trưởng Ban về các nhiệm vụ được giao và được ủy quyền. Trực 
tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau: 

- Giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo 
huyện trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới được phê duyệt. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo Trưởng 
Ban về sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, UBND các xã và các cơ quan, 
tổ chức liên quan trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

- Giữ chức vụ (kiêm nhiệm) Chánh Văn phòng nông thôn mới huyện, trực 
tiếp chỉ đạo hoạt động chung của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 
huyện, tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện các văn bản chỉ đạo, Chương trình, Kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. 

 - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo xã Sơn Hà. 

 3. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo: 

 - Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kết quả thực hiện Chương trình 
theo lĩnh vực phụ trách. 

- Tổ chức thẩm tra khi các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn 
mới và nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách.  

- Tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất các giải 
pháp thực hiện Chương trình theo lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng 
tiến độ thực hiện kế hoạch của huyện. 

 Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên như sau: 

3.1. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Chỉ 
đạo - Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM huyện: 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch giai 
đoạn và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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- Giúp Trưởng Ban đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình triển khai, thực hiện 
các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
huyện; xử lý các công việc thường xuyên và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện. 

- Tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị phổ biến, quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới. 

- Trực tiếp tham mưu cho Chánh Văn phòng điều hành hoạt động của Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện. 

- Tham mưu và thực hiện các mô hình phát triển sản xuất thuộc nguồn 
vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho 
người dân. 

 - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cơ quan thường trực VPNTM huyện. 

 - Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Tiêu chí số 03 
(Thủy lợi), tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất), chỉ tiêu 17.1 của tiêu chí 17 (Môi 
trường và an toàn thực phẩm). Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện 
hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 của tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực 
phẩm) đối với nhóm thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp.  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí 
03 (Thủy lợi), tiêu chí 10 (PTSX và hình thức tổ chức sản xuất), chỉ tiêu 12.1 
của tiêu chí 12 (vệ sinh môi trường). 

- Trực tiếp phụ trách xã Cai Kinh. 

3.2. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Ban Chỉ đạo: 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu trong lĩnh 
vực tài chính, kế hoạch, đầu tư xây dựng phục vụ cho Chương trình; Cân đối, bố 
trí nguồn vốn ngân sách huyện, nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách 
tỉnh, các nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho Chương trình 
MTQG xây dựng NTM. Giám sát chi, tổng hợp quyết toán kinh phí Chương 
trình theo quy định. 

 - Tổng hợp các nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM hằng năm và 5 
năm báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện 
để tổng hợp báo cáo cấp trên. 

- Tổng hợp nhu cầu vốn cần đầu tư để thực hiện Chương trình, tổng hợp 
tình hình nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. 

 - Đề xuất các chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới trong tổng thể quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội đến năm 2020 của huyện. 

 - Hướng dẫn các thủ tục thành lập Hợp tác xã, báo cáo tài chính hợp tác 
xã theo Luật hợp tác xã; Phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn phụ trách tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất).  
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- Trực tiếp phụ trách xã: Hòa Lạc. 

 3.3. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phó Ban 
Chỉ đạo: 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo các vấn đề liên quan thực hiện 
chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo liên quan, gắn 
với các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn các xã 
triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân tộc và xoá đói giảm nghèo. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao 
động nông thôn.  

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Tiêu chí 11 (Hộ 
nghèo); tiêu chí 12 (Lao động có việc làm); chỉ tiêu 14.3 của tiêu chí số 14 (Giáo 
dục và đào tạo) và chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật).  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí 
09 (hộ nghèo), chỉ tiêu 11.2 (Gạch đầu dòng thứ 3 về tỷ lệ lao động có việc làm 
qua đào tạo). 

- Trực tiếp phụ trách xã Thanh Sơn. 

 3.4. Phó Chánh Văn phòng thường trực HĐND và UBND huyện: 

- Phối hợp với cơ quan thường trực, Văn phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới huyện tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết; Hội nghị phổ biến, quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới. 

 - Tham mưu văn bản thông báo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 
đến các thành phần, cơ quan đơn vị liên quan. Phối hợp soạn thảo, phát hành các 
văn bản nông thôn mới của Ban Chỉ đạo. 

 - Tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

 + Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: tiêu chí số 15 (Y 
tế), chỉ tiêu 17.8 của tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Chỉ tiêu 
số 11.3 của tiêu chí 11 (Văn hóa, giáo dục, y tế). 

 - Trực tiếp phụ trách xã: Hòa Sơn. 

 3.5. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

 - Chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 
nông thôn mới tại các xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, chỉ đạo 
các xã về công tác quản lý quy hoạch theo quy định của Pháp luật. Tổng hợp 
nhu cầu đầu tư để hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện. 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 
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+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Tiêu chí 01 (Quy 
hoạch), tiêu chí 02 (Giao thông), tiêu chí 04 (Điện), tiêu chí 07 (Cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn), tiêu chí 09 (Nhà ở dân cư). Phối hợp với Văn phòng 
HĐND-UBND huyện hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 của tiêu chí 17 (Môi 
trường và an toàn thực phẩm) đối với nhóm thực phẩm thuộc Bộ Công thương.  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí 
01 (Đường giao thông), tiêu chí 04 (hệ thống điện), tiêu chí 07 (Nhà ở và công 
trình phụ trợ), phối hợp với VPĐP nông thôn mới huyện phụ trách tiêu chí 13 
(Khu dân cư kiểu mẫu). 

 - Trực tiếp phụ trách xã Nhật Tiến. 

 3.6. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT rà 
soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng 
đất theo yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Chỉ tiêu từ 17.2 
đến 17.7 của tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). 

+ Chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Chỉ tiêu 
từ 12.2 đến 12.7 của tiêu chí 12 (Vệ sinh môi trường), phối hợp với VPĐP 
huyện phụ trách tiêu chí 13 (Khu dân cư kiểu mẫu). 

 - Trực tiếp phụ trách xã Đồng Tiến. 

 3.7. Trưởng phòng Nội Vụ: 

 - Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện cử cán bộ, 
công chức cấp xã đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định của 
Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

 - Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, đơn 
vị có thành tích tiêu biểu trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới. 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Chỉ tiêu 18.1; 
18.2; 18.3; 18.4 của tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) 
trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: chỉ tiêu 
14.1 và 14.2 của tiêu chí 14 (hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội). 

 - Trực tiếp phụ trách xã  Yên Thịnh. 

 3.8. Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần dân cư nông thôn để mọi tầng 
lớp nhân dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 
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-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới gồm: Tiêu chí 06 (Cơ sở 
vật chất văn hóa), tiêu chí 08 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí 16 (Văn hóa).  

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí 
02 (Nhà văn hóa, khu thể thao), tiêu chí 06 (truyền thông), chỉ tiêu 11.1 của tiêu 
chí 11 (Văn hóa, giáo dục, y tế).    

 - Trực tiếp phụ trách xã Quyết Thắng. 

 3.9. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã NTM gồm: Tiêu chí 05 (Trường học); 
chỉ tiêu 14.1 và chỉ tiêu 14.2 của tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo). 

+ Tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí 
05 (trường học), chỉ tiêu 11.2 về Giáo dục (gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai). 

 - Trực tiếp phụ trách xã Hòa Thắng. 

3.10. Trưởng phòng Tư pháp huyện: 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

 + Chỉ tiêu 18.5 trong tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 
luật) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.  

 + Chỉ tiêu 14.4 của tiêu chí 14 (Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã 
hội) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao. 

 - Trực tiếp phụ trách xã Yên Bình. 

 3.11. Trưởng Công an huyện: 

- Chỉ đạo tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm 
và các tệ nạn xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hoá - 
xã hội ở địa bàn nông thôn.  

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí: 

 + Chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh) trong Bộ tiêu 
chí về xã nông thôn mới. 

+ Chỉ tiêu 14.3 của tiêu chí 14 (Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã 
hội) trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao. 

 - Trực tiếp phụ trách xã Tân Thành. 

 3.12. Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

- Chỉ đạo tổ chức công tác đảm bảo quốc phòng toàn dân và an ninh khu 
vực nông thôn. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện chỉ tiêu 
19.1 của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh) trong Bộ tiêu chí về xã nông 
thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách xã Hữu Liên. 

3.13. Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện: 
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Thực hiện công tác thanh toán, cấp phát, giải ngân nguồn vốn các Chương 
trình mục tiêu quốc gia kịp thời, đảm bảo theo quy định. 

 3.14. Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện: 

-  Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện tiêu chí 10 về thu 
nhập đối với Bộ tiêu chí xã NTM và tiêu chí 08 đối với Bộ tiêu chí xã NTM 
nâng cao. 

- Trực tiếp phụ trách xã Đồng Tân. 

 3.15. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: 

- Chỉ đạo tăng thời lượng các Chương trình phát thanh để tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông 
thôn mới; thường xuyên cập nhật thông tin về xây dựng nông thôn mới và kịp 
thời đưa tin về những gương điển hình về xây dựng nông thôn mới, gương người 
tốt, việc tốt tham gia đóng góp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách xã Minh Tiến. 

 3.16. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các xã thực hiện tiêu chí số 15 (Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới) 
và tổ chức kiểm tra, thẩm định khi các xã thực hiện hoàn thành. Chỉ đạo triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự 
phòng.  

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo xã: Thiện Kỵ. 

3.17. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo chức năng nhiệm vụ 
của đơn vị được phân công. Tích cực tuyên truyền cho người dân tham gia mua 
thẻ bảo hiểm để đảo bảo đủ chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo xã: Vân Nham. 

3.18. Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện:
 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan triển khai 
thực hiện cho vay từ nguồn vốn tín dụng do đơn vị quản lý để tham gia thực 
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Theo dõi, tổng hợp số 
vốn đã giải ngân thực hiện Chương trình, báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm về 
Ban Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng NTM huyện) để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo xã: Minh Hòa. 

 3.19. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện: 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan chỉ đạo triển 
khai thực hiện có hiệu quả về các chính sách của Trung ương, của tỉnh phục vụ 
phát triển nông nghiệp, nông thôn; kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng 
tham gia Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Theo dõi, tổng hợp số 
tiền do Chi nhánh đã cho vay để thực hiện Chương trình của huyện, báo cáo 
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định kỳ 6 tháng, 01 năm về Ban Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng NTM huyện) để 
báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo xã: Hồ Sơn. 

3.20. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

- Tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, đôn đốc các hạng mục xây 
dựng cơ bản thuộc các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo xã: Hòa Bình. 

 3.21. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: 

 - Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã: Xây dựng Mặt trận Tổ 
quốc xã hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên để đạt chỉ tiêu 18.4 của tiêu chí 
số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh", bổ sung các nội dung mới phù hợp với Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình theo chức năng 
nhiệm vụ được giao. 

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên 
địa bàn xã đối với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau khi có kết quả 
thẩm định của các Sở, ngành về các tiêu chí nông thôn mới. 

 - Tuyên truyền cho các thành viên và nhân dân tham gia đóng góp công 
sức, tài chính, đất đai, tài sản... để xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm vận động 
hỗ trợ xóa ít nhất 01 nhà dột nát để xây mới hoặc nâng cấp sửa chữa đạt chuẩn. 
Tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các công trình phụ gia đình đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

Trực tiếp phụ trách xã Minh Sơn. 

 3.22. Chủ tịch Hội Nông dân huyện: 

 - Hướng dẫn, vận động Hội Nông dân các xã: Xây dựng tổ chức Hội hàng 
năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên để đạt chỉ tiêu 18.4 của tiêu chí số 18 (Hệ 
thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến hội 
viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây 
dựng nông thôn mới; vận động hội viên Hội Nông dân và nhân dân tham gia 
đóng góp công sức, tài chính, đất đai, tài sản... để xây dựng nông thôn mới; Hội 
Nông dân cấp xã là nòng cốt trong công tác phát triển sản xuất để nâng cao thu 
nhập cho cư dân nông thôn. 

 - Mỗi năm vận động hỗ trợ xóa ít nhất 01nhà dột nát để xây mới hoặc 
nâng cấp sửa chữa đạt chuẩn. Tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các 
công trình phụ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách xã Tân Lập. 

 3.23. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: 

- Hướng dẫn, vận động Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã: Xây dựng tổ chức 
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Hội hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên để đạt chỉ tiêu 18.4 của tiêu chí số 
18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến hội viên và nhân dân các chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục 
chỉ đạo thực hiện phong trào "Hữu Lũng cùng cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới" và cuộc vận động "5 không 3 sạch 3 an toàn". Vận động hội viên Hội 
Phụ nữ và nhân dân tham gia, đóng góp công sức, tài chính, đất đai, tài sản... để 
xây dựng NTM. 

- Mỗi năm vận động hỗ trợ xóa ít nhất 01 nhà dột nát để xây mới hoặc 
nâng cấp sửa chữa đạt chuẩn. Tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các 
công trình phụ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. Lựa chọn một tuyến đường tại 
mỗi xã để trồng hàng rào xanh hoặc trồng hoa. 

- Trực tiếp phụ trách xã Yên Vượng. 

3.24. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: 

  - Hướng dẫn, vận động Hội Cựu chiến binh các xã: Xây dựng tổ chức Hội 
hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên để đạt chỉ tiêu 18.4 của tiêu chí số 18 
(Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến 
hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây 
dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Hữu Lũng cùng cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới", vận động hội viên Hội Cựu Chiến 
binh và nhân dân tham gia, đóng góp công sức, tài chính, đất đai, tài sản... để 
xây dựng nông thôn mới. 

 - Mỗi năm vận động hỗ trợ xóa ít nhất 01 nhà dột nát để xây mới hoặc 
nâng cấp sửa chữa đạt chuẩn. Tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các 
công trình phụ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách xã Yên Sơn. 

3.25. Bí thư Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: 

- Hướng dẫn, vận động tổ chức Đoàn thanh niên các xã: Xây dựng tổ chức 
Đoàn hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên để đạt chỉ tiêu 18.4 của tiêu chí số 18 
(Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến 
hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây 
dựng nông thôn mới; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Hữu Lũng cùng cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới", vận động Đoàn viên, thanh niên và nhân 
dân tham gia, đóng góp công sức, tài chính, đất đai, tài sản... để xây dựng nông 
thôn mới. 

- Mỗi năm vận động hỗ trợ xóa ít nhất 01 nhà dột nát để xây mới hoặc 
nâng cấp sửa chữa đạt chuẩn. Tuyên truyền, vận động người dân hoàn thiện các 
công trình phụ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Trực tiếp phụ trách xã Đô Lương. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Thông báo số 76/TB-BCĐ ngày 
04/6/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ông, bà có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, VPĐP huyện. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Long Văn Sơn 
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