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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” huyện Chi Lăng 

-----    

        Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 Căn cứ Kế hoạch số 41-KH/BDVTU ngày 23/11/2021 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-

2025; 

 Xét đề nghị của Ban Dân vận Huyện ủy. 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện 

Chi Lăng gồm các thành phần như sau: 

 1. Trưởng ban: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

 2. Các Phó Trưởng ban: 

 - Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực 

 - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách khối văn hóa - xã hội) 

 3. Các Ủy viên: 

 - Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 

 - Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

 - Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

 - Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ 

 - Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 

 - Đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 - Đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường 

 - Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện 

 - Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

 - Đồng chí Bí thư Huyện đoàn 
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 Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiệm 

vụ: 

 - Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác 

dân vận của huyện. 

 - Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tổ chức thẩm định, đánh giá 

mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

 - Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm 

việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ 

đạo. 

 Điều 3: Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ trực 

thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành phần tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- BDV Tỉnh ủy, 

- TTHU, HĐND, UBND huyện, 

- CVP, PVP Huyện ủy, 

- Như Điều 3, 

- Lưu VT. 

     T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

 

 

 

       Trần Thanh Nhàn 
 


		2023-02-07T10:01:30+0700


		2023-02-07T10:04:35+0700




