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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam Định

–––––––––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 và Kết luận số 70-KL/TW
ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới,
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-LMHTX
ngày 20/5/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam
Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam Định (sau
đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà sau:
1. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Trần Văn Phiệt, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX tỉnh - Phó
Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó
Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn - Phó Trưởng ban;
5. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;
6. Ông Đặng Ngọc Rung, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;
7. Ông Lưu Văn Tuyển, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội - Ủy viên;
8. Bà Phạm Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;
9. Ông Trương Mạnh Khiêm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;
10. Ông Trần Thế Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
tỉnh Nam Định - Ủy viên;
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11. Ông Trần Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
12. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Ủy viên.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và đề xuất cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đẩy
mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh;
- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, giải pháp phát triển kinh
tế tập thể của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; xây dựng các mô hình
mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong kinh tế tập thể của tỉnh;
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện,
thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan thực hiện các Chương trình về phát
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;
- Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển
kinh tế tập thể. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành
viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó
Trưởng ban được sử dụng con dấu của đơn vị công tác khi thực hiện nhiệm vụ.
Điều 3. Giao Liên minh HTX tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo
phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn
vị liên quan tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã của tỉnh.
Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27/ 9/2018 của UBND tỉnh Nam Định.
- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh;
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: Vp1, Vp3, Vp5.
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