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QUYẾT ÐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT
và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
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 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị
lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của
Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020
của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của
Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông
nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và
xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản
số1934/SGTVT-PCAT ngày 20 tháng 12 năm 2020.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường
GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây
gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phó Trưởng Ban:
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Tài chính.
3. Các thành viên:
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Công thương;
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang;
- Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
4. Mời lãnh đạo các cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:
- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
- Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.
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Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa có người đứng đầu thì cấp
phó được giao phụ trách hoặc điều hành cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo cho đến khi có người đứng đầu.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, quản lý,
điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Bê tông hóa đường GTNT và
xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025.
2. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc. Sở Giao thông vận tải là
cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các
Phó Trưởng ban, các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị, tổ chức
để thực hiện nhiệm vụ.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được
sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thành viên Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban
Chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu cơ quan,
đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT- ĐTXD (A. )

CHỦ TỊCH
(Báo cáo)

Nguyễn Văn Sơn

