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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:       /QĐ-UBND Yên Châu, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn các Tổ công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh 

trật tự và phát triển kinh tế, an sinh - xã hội tại các xã trồng cây Cao su 

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;  

Căn cứ 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 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 83/TTr-NV ngày  

21/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn 03 Tổ công tác tuyên truyền vận động; đảm bảo an ninh 

trật tự và phát triển kinh tế, an sinh - xã hội tại các xã trồng cây Cao su trên địa 

bàn huyện Yên Châu, cụ thể như sau: 

1. Tổ công tác số 1: Tuyên truyền vận động 

- Mời bà Thào Thị Mai Anh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Tổ trưởng; 

- Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Tổ phó 

- Các thành viên: 

+ Mời ông Nguyễn Văn Điện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

+ Mời bà Quàng Thị Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

+ Mời bà Vì Thị Đông - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện; 

+ Mời bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; 
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+ Mời ông Nguyễn Văn Phú -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

+ Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Sơn La; 

+ Mời Phó Chủ tịch UBND các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán. 

2. Tổ công tác số 2: Đảm bảo an ninh trật tự vùng trồng cây cao su 

- Ông Nguyễn Chí Kiên, UV BTV huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Tổ trưởng; 

- Chủ tịch UBND các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán - Tổ phó   

- Các Thành viên  

+ Ông Dương Hồng Hải - Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện; 

+ Ông Lại Hữu Hưng - Phó Trưởng phòng NN và Phát triển nông thôn; 

+ 01 Cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy 

- Công an huyện; 

+ Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các 

xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán; 

+ Bí thư - Trưởng bản các bản có diện tích trồng cây cao su thuộc xã: 

Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán. 

3. Tổ công tác số 3: Đề xuất phương án phát triển kinh tế an sinh xã 

hội đối với các hộ còn diện tích cây cao su 

- Ông Lê Huy Phong, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng; 

- Chủ tịch UBND các xã: Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán -Tổ phó  

- Các thành viên: 

+ Bà Nguyễn Thị Thành - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ Ông Lừ Văn Chung - Trưởng phòng Dân tộc; 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng LĐTB - Xã hội; 

+ Ông Đàm Văn Thịnh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện; 

+ Ông Vũ Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

+ Bà Lò Thu Hà - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện; 

+ Mời Bí thư Đảng ủy các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán. 

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động của Tổ công tác 

1. Nhiệm vụ 

1.1 Tổ công tác số 1: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, của tỉnh về 

cây cao su, trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động các bản có hộ dân không 

chặt phá cây cao su để người dân hiểu và đồng thuận, từ đó chăm sóc, bảo vệ cây 

cao su đã trồng và khai thác mủ để có việc làm, thu nhập cho người dân. 

1.2 Tổ công tác số 2: Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá cây cao su 
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trên địa bàn. 

1.3 Tổ công tác số 2: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các nội dung 

tại mục 1, Công văn số 1270-CV/HU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ huyện 

ủy về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, an sinh - 

xã hội cho nhân dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn huyện. 

2. Chế độ hoạt động 

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ, nhiệm vụ của các thành viên do tổ trưởng phân công. Mọi chế độ thực hiện 
theo quy định của Nhà nước (nếu có). Các nội dung khác thực hiện theo quy định 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: 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

(Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 295/QĐ- 

UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện)./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Tổ giám sát HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Như Điều 3 (t/h); 
- Lưu: VT, NV. A. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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