
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình  

sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam 

 giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn 

quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025"; 

Căn cứ Văn bản số 10/SNN-TT&BVTV ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề 

án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2021-2025"; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình sản xuất 

cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025” thị xã 

Duy Tiên năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Quý Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban; 

2. Ông Phạm Văn Thập - Trưởng phòng Kinh tế thị xã - Phó trưởng ban; 

3. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng TN&MT thị xã - Thành viên; 

4. Ông Trịnh Trung Hiếu – Phó trưởng phòng TC-KH thị xã  - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thanh Hương – Phó trưởng Đài Truyền thanh thị xã – Thành viên; 

6. Ông Phạm Văn Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm DVNN thị xã - Thành viên; 

7. Ông Đào Mạnh Dũng – Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã - Thành viên; 

8. Ông Hoàng Thị Hồng Nhung – Chuyên viên phòng TN&MT thị xã - Thành viên; 

9. Ông Nguyễn Văn Thất - Chủ tịch UBND phường Châu Giang - Thành viên. 

Điều 2. Ban điều hành có nhiệm vụ 

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình 

sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-
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2025” theo từng nội dung công việc và tiến độ đề ra; tham mưu giải quyết kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân 

phường Châu Giang tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo xây dựng, 

triển khai, tổ chức thực hiện Đề án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ 

tịch UBND phường Châu Giang và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (báo cáo); 

- TT thị ủy, TT HĐND thị xã (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Ngô Văn Liên 
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