
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:  575 /QĐ-UBND                             Văn Đức, ngày  19  tháng  11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi

và phòng, chống hạn vụ Đông Xuân năm 2021-2022 phường Văn Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

      Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
      Căn cứ Luật thủy lợi ngày 19/6/2017;
      Căn cứ Nghị  định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chí phủ về quy 
định chi tiết một số điều của luật thủy lợi;
      Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Chí Linh; Về việc thành  lập 
Ban chỉ đạo làm thủy lợi và phòng, chống hạn vụ Đông Xuân năm 2021-2022 
thành phố Chí Linh;
     Xét đề nghị Hợp tác xã DVNN phường Văn Đức.

QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Thành lập  Ban  chỉ  đạo làm thủy lợi và phòng, chống hạn vụ 
Đông Xuân năm 2021-2022 phường Văn Đức  gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
2. Ông: Vũ Quang Thông Giám đốc HTXDVNN phường - Phó ban TT
3. Ông: Đồng Bá Định Địa chính xây dựng - Phó ban 
4. Ông: Đồng Bá Minh Địa chính Môi trường - Phó ban
5. Ông: Nguyễn Văn Chiến Địa chính Môi trường - Ủy viên
6. Ông: Nguyễn Văn Liệu Văn phòng UBND phường - Ủy viên
7. Bà: Nguyễn Thị Linh Công chức Tài chính – NS - Ủy viên
8. Bà: Đào Thị Anh Văn Phòng – Thống kê - Ủy viên
9. Ông: Nguyễn Ngọc Năm Phó giám đốc HTXDVNN - Ủy viên
10. Bà: Đồng Thị Giang Trưởng đài TT phường - Ủy viên
11. Các Ông, bà Trưởng KDC Trong toàn phường - Ủy viên
   
      Điều 2. Ban  chỉ  đạo làm thủy lợi và phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 
năm 2021-2022 phường Văn Đức có nhiệm vụ:
      - Lập kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc  Hợp tác xã DVNN phường, các Khu 
dân cư  tổ chức và thực hiện thủy lợi vụ Đông xuân năm  2021-2022 theo kế 
hoạch của UBND phường và của cấp trên giao, đảm bảo kỹ thuật chất lượng và 
tiến độ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo hướng dẫn các khu dân cư triển 
khai thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định. 



      - Chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống hạn, phục vụ sản xuất và dân 
sinh trên địa bàn phường vụ Chiêm xuân năm 2021-2022 theo quy định tại Luật 
thủy lợi và các  các văn bản có liên quan.
     - Ban chỉ đạo được phép trưng dụng cán bộ, công chức, bán chuyên trách 
phường để thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của UBND phường khi 
Trưởng ban ký./.
      Điều 3. Văn phòng UBND phường, các thành phần  có liên quan và các 
ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH
- UBND thành phố;
- TT.đảng ủy- HĐND phường;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

                                                                                       Nguyễn Văn Tuấn
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