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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu mô hình  

phát triển sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 
  

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai 

đoạn 2019 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2017; Nghị quyết số 

69/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc bãi bỏ, bổ 

sung, sửa đổi một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn 

và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 20/01/2018 về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2018; Quyết 

định số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã về việc bãi bỏ, bổ 

sung, sửa đổi một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn 

và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2018; 

          Theo đề nghị của các phòng: Quản lý đô thị và Kinh tế, Tài chính - Kế 

hoạch và Nội vụ thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

     Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu mô hình thực hiện chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất 6 tháng đầu năm 2020, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng QLĐT-KT - Trưởng đoàn; 

2. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc, phụ trách trung tâm ƯDKHKT và 

BVCTVN - Phó trưởng đoàn; 

3. Bà Lê Thị Thanh Hường, chuyên viên phòng QLĐT-KT - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chuyên viên phòng TC - KH - Thành viên; 

 5. Bà Nguyễn Thị Yến, chuyên viên phòng QLĐT-KT - Thành viên; 



 

6. Bà Trần Thị Hoa, viên chức TT ƯDKHKT và BVCTVN - Thành viên; 

7. Ông Lê Đăng Minh, viên chức TT ƯDKHKT và BVCTVN - Thành viên; 

8. Bà Đặng Thị Thanh Tú, chuyên viên phòng TC-KH - Thành viên. 

    Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn: 

- Xây dựng kế hoạch, lịch trình kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các mô hình 

sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn các xã, phường theo các 

nội dung, hạng mục hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

28/12/2017; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 25/7/ 2019 của Hội đồng nhân 

dân thị xã; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016  và Quyết định số 

159/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã. 

 - Tổng hợp kết quả và tham mưu UBND thị xã phê duyệt đối tượng đủ 

điều kiện hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. 

          Điều 3. Thời gian và kinh phí thực hiện. 

- Thời gian: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 25/7/2020. 

(Lịch trình kiểm tra, nghiệm thu tại các xã, phường Đoàn sẽ gửi thông báo sau ).  

- Kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra, nghiệm thu: Trích từ nguồn sự nghiệp 

nông nghiệp năm 2020. 

     Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng và Phụ trách các 

phòng, đơn vị: Nội vụ, Quản lý đô thị và Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch; Trung 

tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông, 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT. 
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