
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN  

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        

Hoài Nhơn, ngày          tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các cơ sở bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu 

dùng trong đợt dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Hoài 

Nhơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

 Căn cứ tình hình thực tế về kinh tế, chính trị, an ninh trật tự xã hội trên địa 

bàn huyện;    

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các cơ sở bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu 

dùng trong đợt chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn gồm các ông 

có tên sau đây: 

1. Trưởng đoàn:  

 Ông: Trần Đình Tổng – Phó trưởng phòng Kinh tế; 

 2. Các thành viên: 

 - Ông: Nguyễn Trọng Vũ – Cán bộ Đội cảnh sát kinh tế - Công an huyện; 

 - Ông: Nguyễn Văn Huấn – Kiểm soát viên – Đội quản lý thị trường số 1; 

- Ông: Nguyễn Văn Quân – Chuyên viên Phòng Kinh tế; 

- Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn (tham gia khi Đoàn kiểm tra liên ngành trên 

địa bàn của địa phương mình quản lý). 

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: 



- Tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở bán hàng 

hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong đợt chống dịch COVID-

19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. 

- Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn tổng hợp kết quả, báo cáo đề xuất UBND 

huyện để xem xét chỉ đạo; 

- Kinh phí thực hiện: chi từ ngân sách huyện theo quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

thành viên có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (báo cáo); 
- CT và các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Đẹp 
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