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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm 

chức danh Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 
  

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

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bàn hành Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi 

tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 162/QD-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá 

Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 

chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 114
A
/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét 

bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng Phòng tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 211/TTr-PNV 

ngày 04 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ 

nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là 

Hội đồng), gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Chủ tịch Hội 

đồng. 

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

Thành viên. 

3. Ông Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Thành 

viên. 

4. Ông Lê Xuân Sang, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy: Thành viên. 

6. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nội vụ: Thư ký.   

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 6, Chương II Quyết định số 

21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn hành Quy 
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định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện trong thực 

thi nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và cá nhân tham gia đánh giá Chương 

trình hành động có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- TT: huyện ủy, HĐND huyện (báo cáo);  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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