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Chi Lăng, ngày      tháng 3 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở 
                                                  ----- 

 

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khoá X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ 

Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, 

nhiệm kỳ 2020 -2025; 

Xét đề nghị của Ban Dân vận Huyện ủy tại Tờ trình số 40-TTr/BDVHU, 

ngày 15/3/2023. 

    BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện 

Chi Lăng gồm các đồng chí, cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo; 

2. Đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Huyện ủy - Phó Trưởng 

Ban Thường trực; 

3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách văn hóa - xã 

hội) - Phó Trưởng ban; 

4. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Thành viên; 

5. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính 

trị huyện - Thành viên; 

6. Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy - Thành viên; 

7. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Thành viên; 

8. Đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ - Thành viên; 
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9. Đồng chí Trưởng phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc huyện - 

Thành viên; 

10. Đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Thành viên; 

11. Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Thành viên; 

12. Đồng chí Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành viên; 

13. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên; 

14. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện - Thành viên; 

15. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên; 

16. Đồng chí Bí thư Huyện đoàn - Thành viên; 

17. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên; 

18. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Thành viên. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể 

huyện, các xã, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình và báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết 

quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và giúp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, các 

phòng, ban, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 118-

QĐ/HU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, 
- Thường trực Huyện uỷ, 

- Thường trực HĐND huyện, 

- UBND huyện, 

- Như điều 3, 

- Lưu VT. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

   BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

  
 

       Trần Thanh Nhàn 
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