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Tân Quy Tây, ngày 18 tháng 08năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ quản lý Trật tự đô thị và nông thôn
Trên địa bàn xã Tân Quy Tây
_________
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY
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 kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Sa Đéc về việc lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2021 – 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-ĐQLTTĐT ngày 04 tháng 01 năm 2022 của
Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố Sa Đéc về việc đảm bảo trật tự đô thị, môi
trường đô thị và tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa
bàn Thành phố Sa Đéc năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 13/TB-VPUBND ngày 28 tháng 04 năm 2022 về
việc Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Bùi Thanh Sơn tại
cuộc họp Trật tự đô thị ngày 21/4/2022.
Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ quản lý Trật tự đô thị và nông thôn trên địa bàn xã
Tân Quy Tây, gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng;
- Công chức Địa chính – Xây dựng - Môi trường, Tổ phó thường trực;
- Trưởng Công an xã, Tổ phó;
- Công chức Tư pháp hộ tịch, Thành viên;
- Công chức VH-XH xã (phụ trách văn hóa thể dục thể thao) thành viên;
- Nhân viên Thú y xã, Thành viên;
- Trưởng Ban nhân dân 3 ấp, Thành viên;

* Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức Chính trị - Xã hội
làm thành viên:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Xã Đoàn;
- Hội Nông dân xã;
- Hội LHPN xã;
- Hội Cựu chiến binh xã.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ quản lý Trật tự đô thị
và nông thôn trên địa bàn xã Tân Quy Tây:
- Chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các
cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự vỉa
hè, lòng đường, trật tự đô thị và nông thôn, vệ sinh môi trường trên địa bàn do
xã quản lý.
- Tuyên truyền, vận động, cho người dân tháo dỡ các trường hợp vi phạm
về trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị và nông thôn, vệ sinh môi trường trên
địa bàn do xã quản lý.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xử lý các trường hợp vi phạm về Trật tự
vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị và nông thôn, vệ sinh môi trường.
- Định kỳ báo cáo kết quả công tác tuần tra xử lý các trường hợp về Trật
tự vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị và nông thôn, vệ sinh môi trường trên địa
bàn xã theo quy định.
Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê và các công chức, nhân viên
ngành, cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT và PCT UBND xã;
- Lưu VT.
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