
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH BÌNH THỊNH 

   
Số:  189 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Thanh Bình Thịnh, ngày 08 tháng  8  năm 2022   
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn nghiệm thu xây dựng hố xử lý nước thải tại hộ gia đình, 

cụm dân cư và hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình 

có người tàn tật  phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình 

tự hoại trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về chính sách thực hiện Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn 

Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng 

thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của công chức Nông nghiệp- môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn nghiệm thu dựng hố xử lý nước thải tại hộ gia 

đình, cụm dân cư và hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương bình, liệt sỹ, gia đình 

có người tàn tật phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình tự hoại 

trên địa bàn xã gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Đoàn Ngọc Hường - CT UBND xã  :Trưởng đoàn; 

2. Ông: Đinh Tiến Dũng  - PCT UBND xã  : Phó đoàn; 

3. Ông: Bùi Đình Sỹ  - PCT UBND xã  :Phó đoàn; 

4. Bà: Trần Thị Phúc   - CT UBMTTQ xã  :Thành viên; 

5. Bà: Nguyễn Thị Long  - PCT HĐND xã  :Thành viên; 

6. Bà: Đào Thị Hằng  - Công chức Tài chính- KT:Thành viên; 

7. Ông: Võ Tá Hoài  - Công chức ĐCXD :Thành viên; 

8. Ông: Phạm Xuân Hà  - Công chức ĐCXD :Thành viên; 

9. Ông: Phan Đức Kiên  - Công chức ĐCXD :Thành viên; 

10. Bà: Đinh Thị Hợi  - Công chức LĐTBXH :Thành viên; 

11. Bà: Nguyễn Thủy Chung - Công chức LĐTBXH :Thành viên; 



2 

 

12. Bà: Nguyễn Thị Nga  - Công chức LĐTBXH :Thành viên; 

13. Bà: Phan Thị Sen   - Công chức NN-MT :Thành viên; 

14. Bà: Đoàn Thị Thêm   - Công chức NN-MT :Thành viên; 

15. Các Đồng chí Bí thư, thôn trưởng các đơn vị thôn xóm     Thành viên; 

 Điều 2. Tổ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ 

chức nghiệm thu việc xây dựng hố xử lý nước thải tại hộ gia đình, cụm dân cư 

và hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có người tàn tật 

phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình tự hoại trên địa bàn xã.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Văn phòng  UBND xã và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 1; 

- Lưu :VT,NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

                 Đoàn Ngọc Hường 
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