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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các yêu cầu, nguyện 

vọng của công dân trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc  

lần thứ XIII của Đảng huyện Văn Quan  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Văn Quan; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Văn Quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các yêu 

cầu, nguyện vọng của công dân trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng huyện Văn Quan gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng; 

2. Ông Nông Văn Tư, Trưởng Công an huyện - Tổ phó; 

3. Mời bà Đỗ Thị Cúc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Thành viên; 

4. Mời ông Nông Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Thành viên; 

5. Mời bà Trần Thị Thu Hường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên; 

6. Ông Lương Đình Toại, Chánh Văn phòng HĐND&UBND - Thành viên; 

7. Ông Nông Hồng Giang, Chánh Thanh tra huyện - Thành viên; 

8. Ông Trần Thế Tỉnh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành viên; 

9. Ông Bành Văn Dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

10. Bà Lý Thị Vân Kiều, cán bộ Đội An ninh Công an huyện - Thành viên; 

11. Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:  

1. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết hài hòa các nhu cầu của công 

dân, không để xảy ra bức xúc dẫn đến việc tụ tập đông người đi khiếu kiện cấp 

tỉnh, trung ương trong thời gian diễn ra Đại hội XIII. 
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2. Nắm tình hình tại các địa bàn có công dân khiếu kiện để tuyên truyền, vận 

động, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của người dân, không để bức xúc, liên 

kết với số công dân khiếu kiện tại địa bàn ngoài huyện. 

3. Trường hợp có công dân trên địa bàn huyện đi khiếu kiện vượt cấp, chủ 

động phối hợp với các đơn vị chức năng đưa số công dân đang khiếu kiện trở về 

địa phương trong thời gian diễn ra Đại hội XIII. 

Khi Đại hội XIII kết thúc, Tổ công tác tự giải tán. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 

có liên quan của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu:VT,CAH. 

 

CHỦ TỊCH 
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