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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại 

cơ quan liên quan đến ma túy năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại, 

thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản tiểu khu, tổ dân phố 
liên quan đến ma túy; 

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại cơ quan liên 

quan đến ma túy năm 2022 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Thào Xuân Nếnh - Phó Trưởng Ban: Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Cầm Thị Thoả - Chánh Thanh tra: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Nguyễn Hùng Thiện - Trưởng phòng Chính sách Dân tộc: Thành viên; 

4. Bà Đinh Thị Bích Lan - Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính: Thành 

viên; 

5. Ông Lò Văn Hùng - Thanh tra viên: Thư ký. 

Điều 2: Hội đồng đánh giá, thẩm định có trách nhiệm: Báo cáo kết quả 

thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2022; Họp cơ quan và lập biên bản 

tự đánh giá, xác định, tổng hợp; xây dựng tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết 

định công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn không có ma túy năm 2022. 

Điều 3. Hội đồng đánh giá, Lãnh đạo Ban và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Chi bộ BDT; 

- Như điều 3; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, TTr. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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