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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc 

Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2018 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Thực hiệnKế hoac̣h số 519/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện 

về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn huyện Kỳ Anh; 

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Tư pháp; sau khi thống nhất với 

các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư kýgiúp việc Ban Tổ chức Hội thi 

Hòa giải viên giỏi cấp huyện gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ban Tổ chức: 

- Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

-Ông Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Tư pháp 

- Ông Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

-Ông Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện 

- Ông Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ 

- Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc TT VH-TT-TT&DL 

- Ông Trần Mạnh Hải, Trưởng Đài TT-TH huyện 

-Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện 

- Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Huyện đoàn 

- Ông Nguyễn Văn Thiềm, Chủ tịch Hội CCB huyện 

- Trưởng ban; 

- Phó Trưởng ban; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên; 

-Thành viên. 
 

2. Tổ Thư ký: 

-Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé, Chuyên viên phòng Tư pháp     - Tổ trưởng; 

-Ông Phan Văn Thoại, Cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin  - Thành viên; 

-Bà Hoàng Giang, Chuyên viên phòng Nội vụ- Thành viên. 
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Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức: 

1. Ban Tổ chức Hội thi căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cấp trên và 

Kế hoạch của UBND huyện ban hành Thể lệ Hội thi,bộ câu hỏi, đáp án Hội thi; 

thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi và các 

điều kiện cần thiết khác để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các cơ quan, ban, ngành 

có liên quan tổ chức Hội thi trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng thời gian quy định. 

2. Tổ chức các hình thức truyền thông rộng rãi về Hội thi; đánh giá, phát 

huy các kết quả đạt được của Hội thi để phục vụ công tác hòa giải ở cở sở và 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tham mưu giúp 

Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này. 

4.Ban Tổ chức Hội thi và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Phòng Tư pháp là Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội thi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, 

ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các xã và các ông, bà có tên 

tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 

 
 

Bùi Quang Hoàn 
 

 

 


		2018-06-20T15:14:48+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




