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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Xét Tờ trình số 568/TTr-PNV ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Trưởng
phòng Nội vụ huyện;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về
bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Châu
Thành năm 2017 (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra) như sau:
* Trưởng đoàn:
1. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
* Phó Trưởng đoàn:
2. Bà Lê Thị Thuỳ Như, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
* Các thành viên:
3. Ông Bùi Văn Ựng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự
quản lý kinh tế, chức vụ và ma túy Công an huyện.
4. Ông Nguyễn Trung Đẳng, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về
trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và ma túy Công an huyện.
5. Ông Trần Văn Chờ, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
6. Ông Nguyễn Văn Chín, Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch.
7. Ông Lâm Hoài Thương, Nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.
8. Ông (bà) là Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường,
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã, thị trấn.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:
Kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, thực hiện công tác bảo
vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm
tra sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích để xác định nồng độ gây ô nhiễm của các cơ
sở sản xuất kinh doanh (khi có phát hiện có hành vi gây ô nhiễm môi trường).
Các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, vi phạm về bảo vệ môi trường sẽ
được xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đoàn kiểm tra làm việc kể từ ngày ký Quyết định này và tự giải tán sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. 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, các
tổ chức và cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và
các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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