ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1353/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra công tác chỉ đạo phòng
chống rét cho cây trồng; phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi
vụ Đông năm 2021 -2022 trên địa bàn huyện
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
25 tháng 3 năm 2015 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan
chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ,
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết
định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Công văn số 3595/SNN-CNTY&TS ngày 4/10/2021 của Sở nông
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về việc chủ động phòng chống
đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân 2021-2022.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 304/TTr-PNV ngày
11/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống
rét cho cây trồng; phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi vụ Đông Xuân
2021 - 2022 trên địa bàn huyện gồm các ông, bà có tên sau:
- Tổ công tác số 01:
+ Ông Cao Xuân Dũng - Trưởng phòng NN&PTNT - Tổ trưởng;
+ Ông Lường Văn Tin - Trung tâm DVNN huyện - Thành viên;
+ Bà Quàng Thị Xốm - Viên chức Trung tâm DVNN huyện - Thư ký.
- Tổ công tác số 02:
+ Bà Quàng Thị Thu - Chuyên viên phòng NN&PTNT - Tổ trưởng;
+ Ông Vì Văn Cường - Tổ trưởng tổ Thú y Trung tâm DVNN;
+ Bà Lò Thị Tươi - Viên chức Trung tâm DVNN huyện - Thư ký
- Tổ công tác số 03:
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+ Ông Đào Quốc Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm DVNN - Tổ trưởng;
+ Ông Lường Văn Vinh - Viên chức Trung tâm DVNN - Thành viên;
+ Ông Lò Văn Đón - Viên chức Trung tâm DVNN - Thư ký.
- Tổ công tác số 04:
+ Ông Vũ Hải Yến - Giám đốc Trung tâm DVNN huyện - Tổ trưởng;
+ Ông Tráng Lao Súa - Chuyên viên phòng NN&PTNT – Thành Viên
+ Ông Mè Văn Dũng - Viên chức Trung tâm DVNN - Thư ký.
- Tổ công tác số 05:
+ Ông Đào Văn Bằng – Tổ trưởng tổ trồng trọt TT DVNN - Tổ trưởng;
+ Bà Lường Thị Thức - Viên chức Trung tâm DVNN -Thành Viên
+ Ông Quàng Văn Hồng - Viên chức Trung tâm DVNN - Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động
- Giao tổ công tác thực hiện các nội dung theo Công văn số 3595/SNNCNTY&TS ngày 4/10/2021 của Sở nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế
hoạch số 256/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND huyện Yên Châu và các văn
bản quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước
pháp luật về kết quả thực hiện.
- Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn
thành nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công;
Mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng:
Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- UBND xã Chiềng Đông;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, NV, (Hòa 15 bản).
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