
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Đăk Hà, ngày         tháng         năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình  

mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

 
 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện 

Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên như 

sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện -Trưởng ban.  

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - Phó 

Trưởng ban thứ nhất. 

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội 

- Phó Trưởng ban thứ hai. 

4. Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch - Phó Trưởng ban thường trực. 

5. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban. 
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6. Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban. 

7. Trưởng Phòng Dân tộc - Phó Trưởng ban. 

8. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Ủy viên Thường trực. 

9. UBND huyện mời Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

huyện - Ủy viên Thường trực. 

10. Trưởng Công an huyện - Ủy viên. 

11. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên. 

12. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên. 

13. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên.  

14. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.  

15. Giám đốc Trung tâm Y tế - Ủy viên.  

16. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên. 

17. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông - Ủy 

viên.  

18. Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách lĩnh vực văn 

xã)- Ủy viên. 

19. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện - Ủy viên. 

20. UBND huyện mời Chủ tịch Hội Nông dân huyện và Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên. 

21. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Ủy viên. 

Thường trực Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy 

viên Thường trực. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ 

đạo 

1. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu, chỉ 

đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

a) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện điều phối hoạt động giữa các phòng, ban, 

cơ quan huyện và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; theo dõi, đôn đốc, đánh 

giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện. 
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c) Đề xuất khen thưởng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách 

nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 

a) Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và 

phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Thường 

trực và Ủy viên Ban Chỉ đạo; điều chỉnh, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo 

theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

b) Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

c) Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất, Phó Trưởng ban thứ hai của Ban 

Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện; Phó Trưởng ban thường 

trực, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác 

để triển khai các nhiệm vụ được phân công. 

Điều 3. Tổ công tác của các Chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Thành lập Tổ công tác của các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể 

như sau: 

a) Trưởng Phòng Dân tộc quyết định thành lập Tổ công tác về Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Tổ 

trưởng Tổ công tác là Trưởng Phòng Dân tộc. 

b) Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập 

Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025. Tổ trưởng là Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

c) Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập 

Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. Tổ trưởng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

d) Thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định và làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác 

a) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025 có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên 

cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

b) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, chỉ 
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đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

c) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, chỉ 

đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

d) Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác. 

đ) Quy chế hoạt động của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. 

Điều 4. Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử 

dụng bộ máy của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 

về quản lý, tổng hợp chung các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện. 

2. Phòng Dân tộc sử dụng bộ máy của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ 

giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý, 

điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng bộ máy của đơn vị 

mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Tổ 

trưởng Tổ công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất cấp có thẩm 

quyền kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới huyện đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có của đơn vị và 

theo quy định, hướng dẫn của cơ quan Trung ương. Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiệm vụ 

giúp việc Ban Chỉ đạo quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

5. Thủ trưởng cơ quan có liên quan sử dụng bộ máy của đơn vị mình để 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công. 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân 

sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo chung  cho  

các  Chương  trình  mục  tiêu  quốc gia giai đoạn  2021-2025 theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày  28  tháng  7  năm  

2021  của  Quốc  hội  về phê  duyệt  chủ trương  đầu  tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết  số 

25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt  chủ 
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trương đầu tư Chương trình mục  tiêu  quốc  gia  xây  dựng  nông  thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

2. Quyết định số 1827/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện 

Đăk Hà giai đoạn 2016-2020 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c); 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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