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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình  

“Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở huyện Chi Lăng 
                                                  ----- 

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/BDVTU-UBNDT, ngày 24/4/2019 của Ban Dân 

vận Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng mô hình điểm 

“Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

nhiệm kỳ 2015 -2020; 

Xét đề nghị của Ban Dân vận Huyện ủy tại Tờ trình số 38-TTr/BDVHU, 

ngày 13/3/2023, 

    

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” 

cấp cơ sở trên địa bàn huyện Chi Lăng gồm có các đồng chí sau: 

1. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng 

ban; 

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

ban Thường trực; 

3. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện - Phó trưởng ban; 

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

hội) - Phó trưởng ban; 

5. Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên; 

6. Đồng chí Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Thành viên; 

7. Đồng chí Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên; 

8. Đồng chí Giám đốc Trung tâm VH-TT và TT huyện - Thành viên 

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

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

11. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên; 

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

13. Đồng chí Bí thư Huyện đoàn - Thành viên; 
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14. Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Thành viên;  

15. Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Thành viên; 

16. Đồng chí Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy - Thành viên kiêm Thư 

ký.  

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, xây dựng 

kế hoạch, giải pháp thực hiện duy trì mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” theo 

các nội dung của Đề án số 01-ĐA/BDVTU-UBNDT, ngày 24/4/2019 của Ban 

Dân vận Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lạng Sơn; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả đánh 

giá thực hiện đề án theo yêu cầu. Tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện của Chính quyền các xã, thị trấn trong việc triển khai duy trì Đề án 

“Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở theo Đề án số 01-ĐA/BDVTU-UBNDT hằng 

năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; 

lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có liên 

quan; các xã, thị trấn; các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 120-QĐ/HU ngày 28/8/2020 của 

Huyện ủy Chi Lăng và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- UBND tỉnh, 
- 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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