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UBND TINT-I QUANG TRJ
BAN CHI DAO 138

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip — Tn do — Hnh phñc

So: 2964 IQD-BCD

Quáng Trj, ngày4if tháng 10 nàm 2020

QUYET D!NH
Kiin toàn Ti Chuyên viên lien ngành
giIip vic cho Ban Chi do 138 tinh Quãng Tr!
TRU'ONG BAN CHI JJAO 138 TiNH QUANG TRI
án c& Quylt dlnh so 1 773/QD- UBND ngày 03/7/2020 cza UBND tinh
Quáng Trj ye vic kiçn toàn Ban Chi dgo phOng, chOng ti phgm, t ngn ma thy, mgi
dam, HI V/A IDS và phong trào toàn dOn bOo v an ninh TO quOc tmnh Quáng Trf,
On cii' Quye't d/nh s 113 1/QD-BCD ngày 29/5/2017 cüa Ban Cvhi dgo 138
tinh ye vic Ban hành Quy chê hogt d5ng cia Ban Oil dgo phOng, chOng t(5iphqm,
nan ma thy, mgi dam, HI V/AIDS và phong trào toàn dOn báo v an ninh TO quOc
tinh QuOng Trj;
Theo d nghj cña GiOm dc Cong an tinh QuOng Trj.
QUYET DJNH:
Diêu 1. Thành ltp To Chuyên viên lien ngãnh giüp vic cho Ban Chi do
138 tinh gôm các ông, ha sau:
- Ong Phan Xuân Chi, Phó Tru&ng PhOng Tham misu, Cong an tinh —T
tru&ng;
- Ong Nguyn Däng Mirng, Tnr&ng Phông Ni chInh, Van phông UBND
tinh—PhóTôtnr&ng.
- Ong Nguyn Minh San, Phó Truàng Phông Báo trçi xa hi, Sâ Lao dông,
Thucing binh và Xã hi — PhO To truàng;
- Ong Lê Dirc Dung, Trtthng Phông Nghip vi y, Sâ Y t — Phó T truóiig;
- Ba Vô Thj Loan, Truâng Ban phong trào, Uy ban Mt trn To quôc Vit
Nam tinh — Phó To tm&ng;
- Ong H Van Tn, Phó Tnràng Phông Cánh sat diu tra ti phm v trt tir
xã hi, Cong an tinh — Thành viên;
- Ong Nguyn Xuân Thành, Phông Tham muu, Cong an tinh — Thãrth viên;
- Ong Trn Hãi, PhOng Tham muii, Cong an tinh — Thành viên;
- Ba Nguyn Thj Thanh Diu, Phông Tham mini, COng an tinh — Thinh viên;
- Ong Lê Nguyn Hoài Châu, Phông Tham miru, Cong an tinh — Thành viên;
- Ong Phan Thanh Minh, Trithng Phông Phông chng ma tCiy và ti phm,
Bô Chi huy B di Biên phông tinh — Thânh viên;
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- Ong Nguyn Hãi Hôa, Trix&ng Ban Báo v an ninh, B Chi buy Quân sr
tinh — Thành viên;
- Ong H Cam Ly, Trung Phông Quân 1 ngân sách, S& Tài chInh —
Thânh viên;
- Ong Trn Trung Hiu, Phó Tnr&ng Phông Khoa giáo van xã, Sâ K hotch
và Dâu tu — Thành viên;
- Ong Hoàng Quôc Long, Tru&ng Phông Ph bin giáo dc pháp 1ut, Si
Tii pháp — Thành viên;
- Ba Nguyn Thj Hái Yn, Trixäng Phông lông hqp, Van phông Tinh i:iy —
Thành viên;
- Ong Trjnh Cong Tin, Chánh Van phông, S Ni vi — Thành viên;
- Ong Nguyn Chin, Trithng Phông 2, Vin kim sat Nhân dan tinh —
Thânh viên;
- Ong Trn DInh Hung, Phó Chánh Van phông, Tôa an Nhân dan tinE —
Thành viên;
- Ba Lé Thj Hông Ng9c, Van phông Ban An toàn giao thông, Si Giao
thông 4n tãi — lhành viên;
- Ong Nguyn Xuân Nht, Phó lnning Phông T chrc — Hành chInh, S
Nông nghip và Phát trién nông thôn — Thành viên;
- Ba Nguyn Thj QuS'nh Nhi.r, Phó Tnring Phông Thông tin, Báo chI, Xut
bàn, Sâ Thông tin và lruyên thông — Thành viên;
- Ong Lé Van TInh, Tnthng Phông Giáo diic Trung h9c - Giáo diic Thuäng
xuyên, Sâ Giáo diic và Dào tao tinh — Thành viên;
- Ba Nguyn Thj Phucing, Phó Trwng Phông Quàn 1 Van hóa và Gia
dInh, S& Van boa, The thao và Du ljch — Thành vién;
- Ong Hoàng Dtrc Thach, PhOng Quãn 1 cong nghip, Sâ Cong Thucing —
Thành viên;
- Ba Nguyn Thj Anh luyt, Tnthng PhOng Lãnh sir và Ngtthi Vit Nam a
rn..r0c ngoài, S& Ngoi vii — Thãnh viên;
- Ba Trn Thj Nhung, Chánh Van phOng, Sâ Khoa h9c và Cong ngh —
Thành viên;
- Ba Phan Thj Tuyt Lan, Phó Chánh Van phông, S Tài nguyen và Môi
tnr&ng — Thành viên;
- Ong H S5 Sang, Van phOng, Sâ Xây dirng — Thành viên;
- Ong Tr.n Xuân Thành, Trtrang PhOng Phông chng buôn 1u và Xir 1 vi
pham, Cc Hái quan tinh — Thành viên;
- Ba Trn Thi Thu Ha, Chánh Thanh tra, Giám sat, Ngân hang Nhà nw5t
Vit Nam Chi nhánh tinh Quàng Trj — Thành viên;
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- Ba VO Thj Vit Hoài, Tmàng Phông Nghip vii - Tng hcip, Cic Quãn 1
thj tnsông tinh — Thành viên;
- Ba Nguyn Thj Thiên, Ban Xây dirng t chtrc Hi, Hi Lien hip Phii nir
tinh — Thành viên;
- Ong Pham Xuân Khánh, Tnrâng Ban Xây dirng Doàn, Tinh Doàn —
Thành viên;
- Ong Hoàng Van Tuân, Phó Truâng Ban Cong tác cc sO, Lien doàn Lao
dng tinh — Thành viên;
- Ong Nguyn Quang Tinh, Phó Ban Kinh t - Xâ hi, Hi Nông dan tinh —
Thành viên;
- Ong H Van Nhc, Tnthng Ban Tuyên giáo, Hi Cru chin binh tinh —
Thành viên.
Diu 2. Nhim vii cüa T Chuyên viên lien ngành:
1. Tham mini, giüp vic cho thành viên Ban Chi do 138 tinh xây dirng
chi.wng trInh, ke hoach thirc hin, theo döi, kiêm tra, giám sat, dánh giá và tong
hçip, xay dimg báo cáo djnh ks', dt xuât ye tinh hlnh, kêt qua thrc hin cong tác
phOng, chông ti phm, mua ban ngi.thi, ma tüy, mai darn, HIV/AIDS và phong
trào toán dan bão v an ninh to quôc theo chüc näng cüa Ban Chi dao 138 tinh.
2. Tham mixu cho thành viên Ban Chi dao 138 tinh chi dao hrc luçvng
chuyên mOn thuc các sO, ban, ngânh, doàn the phôi hçp vOi co quan chi.irc nãng
cóthâm quyên thirc hin chirc nàng dâu tranh vOi các bang nhóm ti phm nguy
hiêm, hoat &ng trén nhiéu dja bàn, các vii an nghiém tr9ng, phOc tap ye an
ninh, kinh tê, trt tir xã hi nhäm báo v an ninh quôc gia, bâo dam trt t1r, an
toàn xã hi, chông tiêu clrc, tham nhüng, bão dam cho pháp 1ut &rçic thi hành
nghiêm minh và thông nhât.
3. Chun bj ni dung, chixcmg trInh vàcác diu kin cn thit phic vii các
phien h9p, h)i nghj, hi thão, tp huân, kiem tra, kháo sat ye cong tác phông,
chông ti pham; phông, chông mua ban ngi.thi; phông, chông HI V/AIDS; phông,
chông và kiêrn soát ma tty; phông, chông mai darn; phong trào toan dan và bão
v an ninh To quôc và các hot dng khác theo chiicing trInh, kê hoach cüa Ban
Chi dao.
4. Duy tn mi lien h cht chê vOi thành vien T Chuyen viên lien ngành
cüa các ban, ngành, doàn the dé dam báo hot dng cüa Ban Chi dao 138 tInh
dtxcic thithng xuyên, thiêt thirc, hiu qua.
5. Tng hqp, tharn miru cho thành viên Ban Clii dao 138 tinh d xu.t khen
thi.rOng cho các tQtp the, cá nhân Co thành tIch xuãt sac trong phOng, chông ti
pham, mua ban ngi.rOi, phông, chông HI V/AIDS, kiêrn soát ma tiiy, phong trào
toân dan bão v an ninh to quôc và thirc hin chInh sách ho trçl dôi vOi nhüng
ngii&i bj thit hai ye tInh mng, süc khOe và tài san do thirc hin nhim vil theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
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6. Giüp vic cho thành viên Ban Chi d?o 138 tinh trong vic 1p dr toán
phân bô kinh phi và phôi hçip theo dôi, kiêm tra vic quàn l, sr diing kinh phi
cüa Ban Chi do dôi vi các hot dng cüa dan vj mlnh; tham mixu, dê xuât vic
báo dam kinh phi hoat dng cña Ban Chi dao.
7. Các thành viên T Chuyên viên lien ngành a dan vj nào thI có nhim vi
giiip vic cho Thânh viên Ban Chi dto 138 tinh cüa dan vj do trong thirc hin
nhiêm vu cüa Ban Chi dao 138 tinh.
8. Thrc hin ch do h9p, thông tin, báo cáo theo quy djnh tai Quy ch hot
dng cüa Ban Chi dao 138 tinh; các nhim vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut
vá nhiêm v1i do Truang ban, Phó Tnrâng ban và các thành viên Ban Chi do 138
tinh giao.
Diu 3. Quy& djnh nay cO hiu hrc k tr ngày k ban hânh và thay th
Quyêt djnh so 2522/QD-BCFJ ngày 18/9/2017 cüa Ban Chi dao 138 tinh ye vic
thành 1p To Chuyên viên lien ngành giüp vic cho Ban Chi do phông, chong
ti phrn, t nn ma tüy, mai dam, FIIV/AIDS và phong trào toàn dan báo v an
ninh To quôc tinh Quâng Trj.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe các sa, ngành, Thu truang các co
quan, dan vj là thành viên Ban Chi do 138 tinh và các ông, bà Co ten tai Diêu 1
chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./.
Ncri nhân:
- Nhtr Diu 3;
- Ban Chi do 138 ChInh phU;
- UBQG PC AIDS và PCTNMT, MD;
- ThLrèng trirc Tinh üy;
- T1urng trirc HDND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Chil tich, các PCI UBND tinh;
- Van phông UBND tinh;
- Liru: VT,
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