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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phát triển thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 09/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Quốc hội khóa XIII phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành
lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020;
Xét đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê, Địa chính Nông nghiệp và
BND thôn Đoàn Kết.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập ban phát triển Thôn Đoàn Kết gồm các ông bà có tên sau:
1. Trưởng ban:
- Ông: Vũ Văn Thìn,
Trưởng thôn;
Phó Trưởng ban TT:

- Ông: Đỗ Văn Nghĩa,
Thôn Phó;
2. Các thành viên:
- Ông: Vũ Thị Bảy
CHT BCTMT thôn;
- Bà: Hồ Thị Châu,
CHT HPN thôn;
- Ông: Nguyễn Văn Mậu,
CHT HND thôn;
- Ông: Hồ Xuân Nhi,
CHT HCCB thôn;
- Ông: Hồ Thị Ny,
BT CĐTN thôn;
- ÔngVũ Quang Thắng,
Đại diện nhân dân thôn;
- Ông: Nguyễn Văn Gíam,
Đại diện nhân dân thôn.
Điều 2. Ban phát triển thôn có nhiệm vụ:
- Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ
trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân,
cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Triệu tập các cuộc họp, tập
huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao
năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.
- Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy
hoạch, bản đề án xây dựng nông thôn mới chung của xã theo yêu cầu của Ban quản
lý xã.

- Tổ chức vận động kinh phí, giám sát xây dựng các công trình hạ tầng do
Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn làng (đường giao thông nông thôn, đường điện
liên xóm, liên gia; điểm xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa làng).
- Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, các
hộ tập trung cải tạo vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ
chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu,
thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử
lý rác thải.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây
dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi ấp và tham gia các phong trào thi đua do xã
phát động.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh
tế tăng thu nhập, giảm nghèo.
- Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn.
Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi
nghiệm thu bàn giao.
- Đảm bảo an ninh, trật tự làng; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước,
quy ước nội quy phát triển làng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng
Thống kê, Địa chính Nông nghiệp; Ban quản lý phát triển nông thôn mới xã Chư
Pơng, Ban phát triển thôn Đoàn Kết, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan
và các thành viên có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đảng ủy; TTHĐND; UBMTTQVN xã;
- CT, Các PCTUBND xã;
- Lưu: VT.
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