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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn tổ công tác liên ngành về ANTT, quản lý đô thị, vệ sinh môi 

trường, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC.  

–––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thỳ y và Nghị định số 119/2013/NĐ-CP 

ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  thú 

y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của tổ quản lý trật tự đô thị xã Thạch Hưng; 

Căn cứ tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, 

kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC trên địa bàn xã Thạch Hưng; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn tổ công tác liên ngành về ANTT, quản lý đô thị, vệ sinh môi 

trường, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC trên địa bàn xã Thạch Hưng 

gồm cỏc ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Phan Tiến Dũng  - P. CT UBND            - Tổ trưởng 

2. Ông: Trương Thế Bồng  - UV UBND - Tr. CA          - Tổ phó 

3. Ông: Lê Văn Thắng  - UV UBND – CHTBCHQS   - Tổ phó 

4. Ông: Trần Thanh Hà  - Địa chính –XD-ĐT-MT         - Thành viên 

5. Ông: Bùi Đức Cảnh  - Kế toán ngân sách         - Thành viên 

6. Ông: Trương Thế Cương  - CHP Ban CHQS          - Thành viên 

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban CN-TY         - Thành viên 

8. Ông: Nguyễn Sơn Tùng  - VHTT           - Thành viên 

9. Ông: Trần Quang Huy  - Cán bộ QLTTĐT          - Thành viên 

10. Sáu ông thôn trưởng 6 thôn             - Thành viên 

11. Ông: Hoàng Trung Anh  - ĐC-MT           - Thành viên 

12. Ông: Trần Quốc Nam  - Cán bộ địa chính          - Thành viên 

Điều 2. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 



- Tăng cường công tác tuyên truyền về ANTT-ATGT, vệ sinh môi trường,  

pháp lệnh thú y, quản lý trật tự đô thị. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT, VSMT, VSATTP, 

QLĐT, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC 

trên địa bàn. 

- Xử lý hoặc đề nghị xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm về ANTT, 

quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC 

trên địa bàn xã Thạch Hưng theo quy định của pháp luật. 

- Giao Đồng chí Tổ trưởng phân công và điều động thành viên của tổ theo từng 

nội dung công việc. 

- Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trái với quyết 

định này đều bãi bỏ. 

Văn phòng UBND, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT; 

- Gửi Bản giấy. 
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