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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tháp Mười, ngày 07

tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và 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 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm
2007;
Căn cứ Kế hoạch số 9733/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số
58/TTr-KTHT ngày 06 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn huyện (sau đây gọi chung là Tổ công tác), với thành phần như sau:
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Kim thoại, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện.
2. Tổ phó: Ông Mai Hùng Tráng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện.
3. Thành viên:
- Ông Đinh Hồng Thái, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT
huyện.
- Ông Võ Văn Bé Tư, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội huyện..
- Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.
- Ông Nguyễn Văn Phóng, Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch và khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn huyện (kể cả các doanh nghiệp đang ngừng hoạt động).

2
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất Ủy
ban nhân dân huyện chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
- Tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các phương án,
giải pháp về khôi phục sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực được phân công khảo
sát.
- Định kỳ hàng tuần hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ về Ủy ban nhân dân huyện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và
các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- LĐVP/UBND huyện;
- Lưu: VT, NC/XDCB.
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