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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác giúp đỡ xã được phân công đỡ đầu
trong xây dựng nông thôn mới
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
- Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân công địa bàn phụ trách, đỡ đầu xây dựng
nông thôn mới;
- Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015
của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác giúp đỡ xã được phân công đỡ đầu trong
xây dựng nông thôn mới (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) gồm các ông, bà
có tên sau:
1. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở

- Tổ trưởng

2. Ông Đào Ngọc Hoàng , Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và
thông tin KH&CN
- Tổ viên.
3. Ông Tạ Sáu, Trưởng phòng Quản lý khoa học

- Tổ viên.

4. Ông Võ Quyết Tiến, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học

- Tổ viên

5. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Sở - Tổ viên.
Điều 2. Tổ công tác giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã
theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.
2. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan huy động có hiệu quả các
nguồn lực để xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo lộ trình của tỉnh.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát xã được đỡ đầu trong việc triển khai thực
hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, các phòng đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Điều phối NTM của tỉnh;
- UBND xã Hướng Phùng;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

