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Ba Chê, ngày 12 tháng 3 nám 2019

QUYET DNH
V vic thành 1p Doàn kim tra cong tác phông, chông bnh
Djch tã 1cm Châu phi trên dja bàn huyn

Uc BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cü Lut To chüc chInh quyn dja phixang s 77/2015/QH13 ngày 19
tháng 6 näm 2015;
Can cü Chi thj si 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 cüa Thu tuó'ng ChInh Phü ye
vic trin khai các bin pháp cap bach không chê bnh Djch tã 1cm Châu phi;
CAn cü cong din s 04/CD-UBND ngày 22/02/2019 cüa UBND tinh Quâng
Ninh v trin khai dOng b các giài pháp cap bach phông chông bnh Djch tA ign
Châu phi;
Xét d nghj cüa Trixâng Phông Nông nghip và PTNT huyn tai Th trInh s
05/TTr-NN&PTNT ngày 12/3/20 19 ye vic thành 1p Doàn kiêm tra cong tác
phông, chng bnh Djch tâ ign Châu phi trên dja bàn huyn.
QUYET D!NH
Diêu 1. Thành 1.p doàn kim tra cOng tác phông chng bnh Djch tâ 1cm
Châu phi tai các xâ, Thj trân:
1.Ong: Triu Due Phixqng - Tru&ng Phông Nông nghip&PTNT: To trixâng.
2. Ba: Phm Thj Chinh — Giám dc Trung tam Djch vii k thut Nông nghip:
Tôphó.
3. Ong: Dinh VAn Hâi - Phó giám dc Trung tam Djch vi k' thut NOng
nghip: To phó.
4. Ong: MA VAn Khiêm - Can b Trung tam Djeh vij k5 thut Nông nghip:
Thành viên.
5. Ong: Pham Ba Dai - Chuyên viên PhOng NN&PTNT: Thành viên.
6. LAnh dao UBND các xA: Thành viên.
Diu 2. T kim tra có trách nhim quán trit, phân cong nhim vii các thành
viên trong doàn, xây dimg ljch kiêm tra c1i the dôi vói các xA, Th trân. Kinh phi chi
trà luung và các khoAn ph%1 cap trong thñ gian di cong tác do các dcm vj có thAnh
viên tham gia chi trã.
Giao phông Nông nghip và PTNT tng hgp báo cáo kt qua cOng tác phông
chông bnh Djch tâ 1cm Châu phi ye UBND huyn và các ngành chüc nAng cüa
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Tinh. Can cir din bin tInh hInh thirc t tham m.ru d xut co ch h trg kinh phi
phông, chông beth Djch tã 1cm Châu phi kjp thñ hiu qua.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k. Các ông, bà Chánh
Van phông HDND&UBND huyn, Tru&ng phông Nông nghip và PTNT, Giám dôc
Trung tam Djch viii k5 thu.t Nông nghip, Chü tjch UBNp- các xã, Thj trân vâ các
ông, bà có ten tti Diêu 1 can cü Quyêt djnh thi hành./.
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No'i n/i mn:
- Nhir diu 3 (TH);
- TT.HLJ, HDND huyn;
- CT, các PCT UIBND huyn;
- Liru: VT.'c
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