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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối  

nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016  của Thủ tướng 

Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị Quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;  Kết luận số 

54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 357/QĐ-

TTg ngày 10/3/2020 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 việc tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp và nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 – 2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về việc điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng 

Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xây dựng và triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021  -  2025 gắn với 

phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho người dân khu vực nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-

2025; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 12/10/2020 của Tỉnh ủy Nam 

Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 

2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa số 02-CTr/TU ngày 15/10/2020 của 

BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, tại Tờ trình số 

3590/TTr-SNN ngày 24/12/2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 

2690/TTr-SNV ngày 30/12/2020 về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025.   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiện toàn Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân các huyện, thành phố Nam Định căn 

cứ Đề án và các văn bản hướng dẫn tổ chức sắp sếp, bố trí nhân sự, kiện toàn tổ 

chức và hoạt động của Văn phòng Điều  phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định 

theo quy định. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

 - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các huyện, thành phố  chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
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