UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Số:           /QĐ-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày         tháng        năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ 
PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2302/TTr-SNN ngày 02 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình 188) gồm các thành viên sau:
1. Ông Lê Ngọc Linh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ trưởng;
2. Bà Hoàng Minh Ngọc - Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ viên;
3. Bà Phạm Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính: Tổ viên;
4. Ông Phan Đình Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ viên;
5. Ông Phan Nam - Phó trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ viên;
6. Ông Trà Đình Huân - Trưởng phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp: Tổ viên;
7. Ông Đào Hữu Dũng - Đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công anh tỉnh: Tổ viên;
8. Ông Hồ Hùng Dũng - Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ viên;
9. Ông Đặng Thuyên - Giám đốc BQL Cảng cá Quảng Bình: Tổ viên;
10. Ông Lê Minh Tứ - Trưởng Phòng Nuôi trồng và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ viên - Thư ký.
Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 188, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh.
Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy sản;
- Lưu: VT, CVNN.

TRƯỞNG BAN




PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Minh Ngân


 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
VĂN PHÒNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2019

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân
	
Vấn đề trình: Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các văn bản kèm theo:
Tờ trình số 2302/TTr-SNN ngày 02/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự thảo Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT, Công văn cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của các cơ quan, đơn vị (Bản pho to). 
Tóm tắt nội dung và kiến nghị
Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo UBND tỉnh
1. Nội dung: Căn cứ các quy định hiện hành, Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 22/5/2019; Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi các sở, ngành liên quan cử cán bộ tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình 188, tổng hợp tham mưu, trình Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 xem xét, quyết định.  

Ngày     /     /2019





Lê Minh Ngân

2. Ý kiến các cơ quan liên quan: 

3. Ý kiến đơn vị có liên quan trong Văn phòng:

4. Ý kiến chuyên viên sau thẩm tra: 
     - Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục pháp lý, kính đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

5. Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng:
................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
                                                 Ngày..... tháng....... năm 2019
                                                      Họ và tên: Lê Vĩnh Thế

Chuyên viên
      



Lý Công Toàn


