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QUYET I34NH
kim tra cong tác Iãnh dio, chi dio và t chfrc thrc hin
B an s 01 - BA/HU ngày 09/12/2020 cüa Ban Chp hành Bang b huyn
khóa XXII, nhim kr 2020 - 2025 v san xut nông nghip chat hrçrng cao gãn
vri xây dirng nông thôn mói và giãm nghèo bn vfrng, giai doin 2020 - 2025
di vó'i Bang üy Khi Nông lam nghip

- Can cir Diu 1 Dãng;
- Can c1r các quy djnh và huàng d.n thc hin cong tác kim tra, giám sat và
thi hành k 1ut cüa Dãng;
- CAn cü Quy ch lam vic cüa Ban Chip hành Dãng b huyn khóa XXII,
nhiêm kS' 2020 - 2025;
- Thirc hin Chuong trmnh s 23-CTr/HU ngày 30/12/2021 cüa Huyn üy Bão
Yen v cong tác kim tra, giám sat cüa Ban Chip hành Dãng b huyn khóa XXII,
nhim kS' 2020 - 2025, nAm 2022,
BAN THIJ'ONG V HUYN UY QUYET BNH
Biu 1. Kim tra cong tác lãnh do, chi dao và t chüc thrc hin D an s 01
- DA/HU ngày 09/12/2020 cUa Ban Chip hành Dãng b huyn v san xut nông
nghip chit luqng cao gn v&i xây dirng nông thôn mth và giãm nghêo bn vftng,
giai doan 2020 - 2025 di vi Dãng üy Khi Nông lam nghip.
Biu 2. Thành ltp Doàn kim tra gm các dng chI:
1. Dng chI Nguyn Vit Ha - Ur viên Ban Thi.thng vi1 Huyn üy, Phó Chü
tjch Uy ban nhân dan huyn: Tri.thng doàn;
2. Dng chI Biii Huyn Linh - HUV, Phó Chü nhim Thu?mg trçrc Uy ban Kin
tra Huyn Uy: Phó tnr&ng doãn;
3.E)ng chI Nguyn Thj Thanh Trâ - US' viên US' ban Kim tra Huyn üy: Thu kS';
4. Dng clii Doãn Trn Scm - Phó Tnrông Phông Kinh t - Ht thng: Thành viên;
5.Dng clii Bii Bich Phuong - Chuyên viên Van Phông Huyn üy: Thành viên.
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Nhim vçi c1 th cüa các thành vién do dng chI Tnr&ng doàn phân cong. Doàn
kiêm tra có nhim vi trién khai thirc hin kiêm tra theo quy trInh quy djnh và kê
hoach dê ra.
Diu 3. Miic dIch, yêu cu, ni dung, phucing pháp và thôi gian tin hành
kiêm tra duçc quy djnh cii the trong Ké hoach kiêm tra.
Diu 4. Các t chüc dãng, dâng viôn có ten ti Diu 1, Diu 2 và các t chirc
dãng, dâng viên có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.

Nci nhân:
- Thu&ng trrc Tinhuy (b/c),
- UBKT Tinh u' (b/c),
- Phông Nghip vii I - UBKTTU,
- Các die U' viên BTV HU,
- UBKT HU, VAn phông flu,
- Nhu Diêu 4 (t/h),
-LtruVT,HS.
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