ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 190/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 03 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác rà soát, xác định khu vực
thuộc thị trấn không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/10/2020 của Chính phủ
Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động
chăn nuôi; Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 30/11/2020 của Bô Nông
nghiệp và PTNT về việc đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày
30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật
Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động 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 477/SNN-CNTY&TS ngày 02/02/2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn căn cứ xác định khu vực không
được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu
vực không được phép chăn nuôi;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại tờ trình số 58/TTr-NV ngày
02/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ công tác thực hiện rà soát, xác định khu vực thuộc
thị trấn không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Châu gồm các ông,
bà có tên sau:
1. Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế - Tổ trưởng;
2. Tổ phó:
- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;

3. Các thành viên:
- Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lãnh đạo phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- 01 chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo UBND thị trấn Yên Châu;
4. Mời tham gia thành viên:
- Lãnh đạo Hội Nông dân huyện;
- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;
- Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện;
Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động
1. Nhiệm vụ
- Khảo sát đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn, mật độ
dân cư, thực trạng chăn nuôi... để tham mưu cho UBND huyện đề xuất khu vực
thuộc thị trấn không được phép chăn nuôi.
- Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình chăn nuôi tại khu vực
thuộc thị trấn dự kiến không được phép chăn nuôi.
- Đánh giá tác động của việc dừng chăn nuôi tại các khu vực dự kiến
không được phép chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người
dân, đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến của nhân dân đối với khu vực dự kiến
không được phép chăn nuôi và dự kiến chính sách cho việc thực hiện Nghị
Quyết của HĐND tỉnh.
2. Chế độ hoạt động
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-UBND huyện, trưởng các phòng: Tài
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính Kế hoạch; thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT,NV, (Hòa 15b).
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