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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên
của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường 

tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực 
hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, 
đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban 
Chỉ đạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và phân công 
nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 
Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (sau 
đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Nội chính Tỉnh ủy) có 
trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết 
định này.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Cơ quan Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo; Các Ban Cán sự Đảng; 

Đảng Đoàn; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;        
- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.Th (30b).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Triệu Thế Hùng
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