UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 820/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án
“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại,
tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày
19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị
số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016;
Căn cứ Quyết định số 1133/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 203/TTr-VP ngày
19/5/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện
Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại,
tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. Ban chỉ đạo gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban.
2. Bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực.
3. Ông Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành viên.
4. Ông Hoàng Văn Thiết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên.
5. Ông Phạm Hùng Trường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên.

6. Ông Nguyễn Đông Bắc, Phó Tổng biên tập Báo Lạng Sơn - Thành viên.
7. Ông Vũ Ngọc Bích, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thành viên.
8. Mời tham gia Ban chỉ đạo: Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận tổ quốc tỉnh.
II. Tổ thư ký gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Ngô Xuân Vỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Tổ trưởng.
2. Bà Lăng Thị Thơ, Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh - Tổ phó.
3. Bà Tô Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh - Thành
viên.
4. Ông Hoàng Văn Đông, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông:
Thành viên.
5. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ
Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thành viên.
6. Bà Chu Thị Hồng Thái, Phó Chánh văn phòng, Hội Nông dân tỉnh Thành viên.
7. Ông Sầm Văn Tùng, Chuyên viên phòng PBGDPL, Sở Tư pháp Thành viên.
8. Bà Nông Minh Thảo, Phóng viên Báo Lạng Sơn - Thành viên.
9. Ông Nguyễn Đức Dục, Phó Trưởng phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh - Thành viên.
Điều 2.
1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án
“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển
khai thực hiện Đề án và thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, báo cáo đột
xuất theo quy định.
2. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của
Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các
nhiệm vụ được phân công. Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham
gia xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
3. Tổ thư ký có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đề
án theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.
4. Ban chỉ đạo, Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt
động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu
của UBND tỉnh khi Trưởng Ban Chỉ đạo ký, được sử dụng con dấu của cơ quan
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thường trực Ban chỉ đạo (Thanh tra tỉnh) khi Phó Trưởng Ban thường trực ký.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng
Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,
đoàn thể: Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC,
TH, VX, BTCD, TTTH-CB;
- Lưu: VT, (NMT)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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