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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn tổ công tác rà soát số hộ sử dụng điện không an toàn
và số hộ chưa có điện trên địa bàn huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH ỦY 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 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 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên
ngành;
Thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn huyện Yên Châu giai đoạn
2022 - 2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp
điện nông thôn tỉnh Sơn La ngày 17/11/2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 351/TTr-PNV ngày
23/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác rà soát số hộ sử dụng điện không an toàn và
số hộ chưa có điện trên địa bàn huyện Yên Châu, gồm các ông, bà sau:
1. Ông Lê Huy Phong, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện - Tổ trưởng;
2. Bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Tổ phó;
3. Các thành viên:
- Ông Trần Oanh, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Bà Lưu Thị Huyền Trang, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ông Hoàng Long, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Tráng Lao Tắng, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực
Mai Sơn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động
Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát số hộ sử dụng điện không an toàn và số hộ
chưa có điện trên địa bàn huyện Yên Châu.
Tổ công tác hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND
ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế thành lập,
tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng:
Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có
liên quan; 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 (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch UBND, các PCT UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, NV, A.
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