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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả 

thực hiện các chính sách năm 2022 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021,  Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh 

và Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị Quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về Quy định chính 

sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về thông 

qua một số nội dung hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng 

huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025; Công văn số 2610/UBND-NN 

ngày 12/9/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 

82/NQ-HĐND và Nghị quyết 104/NQ-HĐND của HĐND huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng NN&PTNT huyện, sau khi thống nhất với các 

phòng, ban, ngành liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn công tác kiểm tra, nghiệm thu kết 

quả thực hiện các chính sách năm 2022 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021,  Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và 

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện, cụ thể như sau: 

- Ông Nguyễn Công Tùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó 

Đoàn, thay thế ông Nguyễn Như Hùng, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch do chuyển công tác. 

- Bà Trần Thị Linh, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch làm thành viên, 

thay thế bà Nguyễn Thị Huyền, nguyên chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch do 

chuyển công tác. 



Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022 của UBND huyện. 

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2;  

- TTr HĐND&UBND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN (3b).                                                        
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