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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết  
xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 1854/BCĐ-VPCĐBCĐ ngày 21/5/2013 của Ban 
Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
về việc hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy 
chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” các cấp; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” thành phố Lạng Sơn gồm các thành viên sau: 

 1. Trưởng Ban: 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. 

 2. Phó Trưởng Ban Thường trực: 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

 3. Các Phó Trưởng Ban: 

- Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Phó Trưởng Ban; 

 - Mời Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phó Trưởng Ban. 

 4. Các Ủy viên Thường trực: 

- Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 

 - Mời Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. 

 5. Các Ủy viên: 

- Mời Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; 

 - Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; 

 - Mời Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

 - Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; 

 - Mời Bí thư Đoàn TNCSHCM thành phố; 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 
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 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - Phó Trưởng Công an thành phố (Phụ trách An ninh); 

 - Trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

 - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

 - Trưởng phòng Tư pháp thành phố; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

 - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

 - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; 

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

 - Trưởng phòng Kinh tế thành phố; 

 - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

 - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
thành phố có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn 
và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào trên địa bàn thành phố. 

 - Đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi 
lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 - Tiến hành sơ kết, tổng kết theo giai đoạn để rút kinh nghiệm, nhân điển 
hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích 
xuất sắc.  

- Định kỳ báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo về UBND 
thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định.  

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chế độ quy định. Trưởng Ban 
Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND thành phố; Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố để 
thực hiện nhiệm vụ được giao.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 2649/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và 
Thông tin thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị liên quan và Chủ tịch 
UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL - Thường trực BCĐ tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như Điều 3(t/h); 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, TTTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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