
ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN 
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Số           -QĐ/HU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Chi Lăng, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đảng bộ cơ quan khối Kinh tế  

trực thuộc Đảng bộ huyện Chi Lăng 

-----  

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;  

Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Kết luận số 494-KL/TU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về việc thực hiện thí điểm mô hình đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực 

thuộc cấp uỷ cấp huyện; Công văn số 845-CV/BTCTU, ngày 25/3/2022 của Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Kết luận số 494-KL/TU ngày 

16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII; 

Căn cứ Quy định số 17-QĐ/HU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ thực hiện thí điểm mô hình đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực thuộc 

Huyện uỷ; 

 Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy,  

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Thành lập Đảng bộ cơ quan khối Kinh tế trực thuộc Đảng bộ huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gồm có 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 125 đảng viên 

(có danh sách chi bộ và đảng viên kèm theo). 

Điều 2. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt Đảng 

bộ cơ quan khối Kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau: 

- Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí có tên sau: 

1) Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2) Đồng chí Nguyễn Mai Huyền, Huyện uỷ viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã 

hội Hội đồng nhân dân huyện; 
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3) Đồng chí Lương Thành Chung, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; 

4) Đồng chí Vi Thiện Việt, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện; 

5) Đồng chí Lê Anh Tùng, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện; 

6) Đồng chí Vi Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

7) Đồng chí Nguyễn Văn Châm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện. 

- Chỉ định đồng chí Phùng Văn Nghĩa, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND 

huyện giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chỉ định đồng chí Nguyễn Mai Huyền, Huyện uỷ viên, Trưởng ban Kinh tế 

- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quy định số 98-QĐ/TW,  ngày 

22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. 

Điều 4. Đảng ủy cơ quan khối Kinh tế có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm 

việc, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban 

Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra bầu Phó Chủ 

nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; thành lập các chi bộ trực thuộc, chỉ định tham gia chi 

ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 

2022-2025 theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng 

uỷ cơ quan khối Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/5/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 (T/h), 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (B/c),  

- Thường trực Huyện ủy, 

- TT HĐND, UBND huyện, 

- Các ban XDĐ, TT Chính trị huyện, 

- Các Chi, đảng bộ trực thuộc; 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhàn 
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