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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

A Lưới, ngày 29 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc triển khai tổ chức
thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường,
quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và
phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông,
sản phẩm nhựa dùng 01 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai
tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi
trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong
trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy
định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật
tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói
không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần gồm các ông (bà):
1. Ông Trần Phước Hùng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường –
Trưởng đoàn.
2. Ông Hồ Văn Mạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ – phó Trưởng đoàn.
3. Ông Lê Thanh Tường, Phó Bí thư huyện đoàn – Thành viên.
4. Ông Lê Văn Ka Rao, cán bộ Công an huyện – Thành viên.
5. Ông Hồ Văn Minh, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin – Thành
viên.
6. Ông Hồ Văn Khánh, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng – Thành
viên.
7. Bà Lê Thùy Dung, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường – Thành
viên, thư ký Đoàn.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:
- Kiểm tra kết quả và nội dụng thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy
hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019;

- Kiểm tra kết quả và nội dụng thực hiện phong trào “Nói không với túi ni
lông sử dụng 01 lần”;
- Kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3976/UBND-TN
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt
hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
- Kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4279/UBND-DL
ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số
hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.
Điều 3: Kế hoạch kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 12/11/2019
- Đối tượng kiểm tra: UBND các xã, thị trấn.
Điều 4. Tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm tra:
- Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra gửi cho
các thành viên Đoàn để thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành
viên trong Đoàn kiểm tra, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng khi tiến hành
kiểm tra tại các đơn vị.
- Trưởng đoàn, phó Trưởng đoàn được sử dụng khuôn dấu của cơ quan nơi
công tác để điều hành, xử lý các hoạt động trong quá trình kiểm tra.
- Các thành viên của Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ
quan thường trực đặt tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
- Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra do phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán năm 2019.
- Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo
Ủy ban nhân dân huyện kết quả kiểm tra chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết
thúc kiểm tra tại các đơn vị.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn
kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.
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