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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa và công tác gia đình huyện Đakrông
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Quảng Trị;
Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin tại tờ trình số 13/TTr-VHTT
ngày 06 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa và công tác gia đình huyện Đakrông trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ
đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo
công tác gia đình huyện (Sau đây gọi tắt là: Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có
chức danh sau:
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực VH-XH.
2. Các Phó trưởng ban:
- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, làm Phó trưởng ban Thường trực;
- Mời Chủ tịch UBMTTQVN, làm Phó trưởng ban;
- Mời Chủ tịch Liên đoàn lao động, làm Phó trưởng ban;
3. Các thành viên Ban chỉ đạo gồm:
- Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phụ trách lĩnh vực VH-XH;
- Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phó Trưởng Công an huyện phụ trách Phong trào toàn dân bảo vệ AN Tổ quốc;
- Trưởng Phòng Tư pháp;
- Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách lĩnh vực Môi trường;
- Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phó Trưởng Phòng Nội vụ;
- Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
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- Trưởng Phòng Y tế;
- Giám đốc Trung tâm VHTT – TDTT huyện;
- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
* Mời các ông (bà) thuộc các chức danh sau tham gia làm thành viên:
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Phó Bí Thư Đoàn TNCSHCM huyện;
- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
* Chuyên viên Phòng VH&TT phụ trách lĩnh vực ĐSVH, Gia đình - làm
Thư ký.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự
phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ
đạo theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin; phân công nhiệm vụ cho các
Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó trưởng ban
Thường trực sử dụng con dấu của Phòng VH&TT khi ký văn bản của Ban Chỉ
đạo.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có
trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và
được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
3179/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ Đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Quyết định số 1832/QĐUBND ngày 18/9/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình của UBND
huyện Đakrông.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và
Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn và
các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, các Phó VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, CVVX.
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