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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển
nông nghiệp hàng hóa tập trung và Đề án phát triển rừng bền vững
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Số 03-NQ/TU
ngày 03/02/2021 về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030; số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 về phát triển nông nghiệp hàng
hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 07/2021/NQ-HĐND ngày
22/3/2021 quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung
giai đoạn 2021-2025; số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 quy định chính
sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 114/TTr-SNN ngày 10/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hàng
hóa tập trung và Đề án phát triển rừng bền vững (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo),
cụ thể như sau:
1. Trưởng ban: Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách
khối Nông - Lâm nghiệp.
2. Phó Trưởng ban: Ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và
PTNT.
3. Các thành viên gồm:
- Ông Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Mai Văn Thạch - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
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- Ông Nguyễn Sỹ Chín - Giám đốc Sở Công Thương;
- Ông Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ông Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ông Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Ông Bùi Xuân Thu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã.
4. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh làm thành viên Ban chỉ đạo.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo
Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương để
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa
tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển
rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc xây
dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông
nghiệp hàng hóa tập trung, bảo vệ và phát triển rừng trung hạn, hàng năm.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị
quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương và địa phương liên quan đến phát
triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
4. Điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố trong tổ chức thực hiện các đề án.
5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát quá
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện
nhiệm vụ, kế hoạch, sơ kết, tổng kết các đề án báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Sở Nông nghiệp và PTNT
là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.
2. Trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng
Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.
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3. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Ban
chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo.
4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo sử dụng Ngân sách nhà nước được
bố trí trong dự toán hàng năm, chi phí quản lý các chương trình, dự án theo quy
định và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn
phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ; Thủ
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các thành
viên Ban chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy;
Báo cáo
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Kt4.
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