
U( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 5/QD-UBND Ba Chê, ngày 15 tháng 3 nàm 2019 

QUYET D!NH 
Ye vic thành 1p Doàn kiêm tra cong tác phông, chông bnh 

D!ch tã lqn Châu phi trên dja bàn huyn 

Uc( BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phucmg s 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 6 näm 2015; 

Can cir Chi thj s 04/CT-Tfg ngày 20/02/2019 cüa Thu tithng ChInh Phü v 
vic triên khai các bin pháp cap bach không chê bnh Djch tâ 1cm Châu phi; 

Can cir cong din s 04/CD-UBND ngay 22/02/2019 cüa UBND tinh Quáng 
Ninh ye triên khai dông b các giãi pháp cap bach phông chông bnh Djch tà 1cm 
Châu phi; 

Xét d nghj cüa TruOng Phông Nông nghip và PTNT huyn ti Tm trInh s 
07/TTr-NN&PTNT ngày 15/3/2019 ye vic thành l.p Doàn kiêm tra cOng tác 
phông, chông bnh Djch tà 1cm Châu phi trên da bàn huyn. 

QUYET D!NH 

Diu 1. Thành 1p doan kim tra cOng tác phông cMng bnh Djch tá 1cm 
Châu phi ti các xã, Thj trân, gôm: 

1. Ba Dinh Thj V5' - Phó chU tjch UBND huyn: Trithng doãn. 

2. Ong: Triu Dirc Phucmng - Tnrmng Phông Nông nghip&PTNT: Phó doãn. 

3. Ba: Phm Thj ChInh — Giám dc Trung tam Djch vçi k5 thut Nông nghip: 
Phó doàn. 

4. Ong: Dinh Van Hâi - Phó giám d& Trung tam Djch vi k thut Nông 
nghip: Phó doin. 

5. Ong: Ma Van Khiêm - Can b Trung tam Djch vi k thut Nông nghip: 
Thành viên. 

6. Ong: Phtm Ba Di - Chuyên viên PhOng NN&PTNT: Thành viên. 

7. Lânh dao UBND các xà: Thành viên. 

Biu 2. Doàn kim tra có trách thim quán trit, phân cOng nhim vii các 
thành viên trong doàn, xây dimg ljch kiêm tra cii the dôi vi các xa, Thj trân. Kinh 
phi chi trá luang và các khoân phii cap trong thmi gian di cOng tác do các dan vj có 
thành viên tham gia chi trà. 
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Noi nhân: 
- Nht.r diêu 3 (TH); 
- TT.HU, HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Liru: VT.- 

Nguyn Minh So'n 

TM. U( BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

'"-"1M- 

- _r * 

Giao phông Nông nghip và PTNT tng hqp báo cáo kt qua cong tác phOng 
chông bnh Djch tá 1cm Châu phi ye UBND huyn và các ngành chüc näng cüa 
Tinh. Cäncir din biên tInh hInh thirc té tham muu dê xuât ca chê ho trg kinh phi 
phông, chOng bnh Djch tâ 1cm Châu phi kp thyi hiu qua. 

Giao Van phông HDND-UBND huyn b trI phuong tin d doàn thirc hin 
nhiêm vu trên. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tiir ngày k. Các ông, bà Chánh 
Van phông HDND&UBND huyn, Tru&ng phông Nông nghip và PTNT, Giám dôc 
Trung tam Djch vi.i k thutt Nông nghip, Chü tjch UB1D các xâ, Thj trân và các 
ông, bà có ten ti Diêu 1 can cit Quyêt djnh thi hành./ 
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