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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG 

 

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 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-

SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN của liên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, 

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn về trình tự, thủ tục, 

hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

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

Tờ trình số 63/TTr-NN ngày 30/12/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Ông Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban; 

2. Ông Bế Văn Nhớ, Phó chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban 

thường trực; 

3. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế Hoạch  – 

Phó trưởng ban; 
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4. Ông Đinh Long Xuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT – Phó 

trưởng ban; 

5. Ông Đỗ Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng – Thành viên; 

6. Ông Vũ Biền, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện – Thành viên; 

7. Ông Hoàng Dương Tuấn, Phó trưởng phòng TN và MT – Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Hồng Điệp, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT 

huyện – Thành viên; 

9. Ông Phạm Công Định, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Văn Lãng – 

thành viên; 

10. Ông Nông Hồng Bộ, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện – Thành viên; 

11. Bà Lương Kim Tuyết, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông – Thành viên; 

12. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – Thành viên. 

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện;  

- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

 - Giúp UBND huyện trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

- Giúp UBND huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; chỉ đạo và 

giám sát việc thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

huyện Văn Lãng. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn huyện Văn Lãng; Chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo hỗ trợ và 

hướng dẫn UBND các xã trong việc triển khai tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Nghị quyết tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn 

đốc việc thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 
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liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn theo đúng tiến độ, 

kế hoạch và đúng quy định; tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về kết 

quả triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

Điều 3. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện là cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng 

Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thủ trưởng các cơ 

quan thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên 

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

Nơi nhận:    
- Như Điều 4; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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