
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu  

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 21/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/03/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tiếp tực thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân; 

Căn cư Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 
2021-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 35/TTr-KT ngày 
22/10/2021,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững. Sau đây gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo thành phố), gồm các ông (bà) có tên sau: 

I. Trưởng ban: Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND thành phố. 

II. Các Phó Trưởng ban 

1. Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Thường trực); 

2. Ông Lê Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

III. Các Ủy viên 

1. Ông Đỗ Trung Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; 

2. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

3. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ thành phố; 

4. Ông Trần Hồng Trường - Trưởng Công an thành phố; 

5. Ông Nguyễn Văn Tâm - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố; 

6. Ông Nguyễn Đăng Tạo - Chánh Văn phòng Thành ủy; 



2 

 

7. Bà Dương Thị Hải Liên - Trưởng phòng Lao động - TB&XH (Thường 

trực); 

8. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế (Thường trực); 

9. Bà Hoàng Thị Hồng - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch (Thường trực); 

10. Bà Nguyễn Thị Thúy Bình - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; 

11. Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

12. Ông Ngô Giang Thanh -  Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 

13. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Nội vụ; 

14. Ông nguyễn Đông Giang - Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Tài 

nguyên và Môi trường; 

15. Ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Quản lý đô thị; 

16. Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Trưởng phòng GD&ĐT; 

17. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Thành đoàn Vĩnh Yên; 

18. Ông Dương Đức Nam - Chánh Văn phòng HĐND&UBND; 

19. Ông Hoàng Đình Thuật - Chánh Thanh tra; 

20. Bà Lê Học Hải - Trưởng phòng Tư pháp; 

21. Ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin; 

22. Bà Trần Thị Trường - Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố; 

23. Ông Lê Anh Thư - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; 

24. Bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa,TT&TT; 

25. Ông Vũ Hoàng Mạnh - Giám đốc Ban QLDA ĐT& XD 

26. Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

27. Bà Hà Thị Thu Hạnh - Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH; 

28. Ông Trần Đình Trọng - Phó Trưởng phòng Kinh tế; 

Điều 2. Chức năng của Ban chỉ đạo thành phố 

Ban Chỉ đạo thành phố có chức năng giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành 

phố tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố 

1. Tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

và mục tiêu giảm nghèo bến vững. 

2. Điều phối hoạt động giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, 

phường trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; Đôn đốc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến 

quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kiểm 

tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 

Vĩnh Phúc. 
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 Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố 

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố do Trưởng Ban Chỉ đạo 

quy định. 

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

3. Đơn vị giúp việc Ban chỉ đạo thành phố và thành viên Ban Chỉ đạo 

a) Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Ban Chỉ đạo thành phố 

tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối 

hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thống nhất đề xuất với Trưởng ban quyết 

định các nội dung về: Nhiệm vụ, trách nhiệm của Thường trực ban Chỉ đạo; Quy 

chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo; đề 

xuất với UBND thành phố kiệm toàn Ban Chỉ đạo khi cần thiết theo quy định và 

các nhiệm vụ liên quan khác được UBND thành phố giao. 

b) Phòng Lao động TB&XH là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Ban Chỉ 

đạo thành phố tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025;  

c) Các phòng, ban liên quan bố trí cán bộ giúp việc cho thành viên Ban chỉ 

đạo thành phố về các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực được phân 

công, theo dõi. 

4. Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo thành phố được sử dụng con dấu của UBND 

thành phố, các ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để hoạt 

động và giải quyết công việc. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước được sử dụng để chi cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo như: 

Chi làm ngoài giờ, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, thăm 

quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; Các chi phí khác theo quy định của 

pháp luật... 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 553/QĐ-UBND ngày 05/03/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng phòng Kinh tế; 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh (B/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND TP (B/c); 

- CT, các PCT; 

- CPVP ; 

- Như điều 6 (t/h); 

- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương 



4 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-10-25T10:26:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Việt Phương<Phuongnv@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-10-25T11:30:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-10-25T11:30:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-10-25T11:30:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




