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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT VIỆT NAM 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 178 - QĐ/Th.U 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ 

nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố 
----- 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 115-TB/BCĐ ngày 04/12/2020 của Ban Chỉ 

đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và nhà 

ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số 

định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại 

do thiên tai gây ra; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 

XXI; Quy định 712-QĐ/Th.U ngày 29/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

“Phân cấp quản lý cán bộ”; 

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy, 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các đồng chí:  

I. Trưởng ban: Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy,  Bí thư Thành ủy. 

II. Các Phó trưởng ban: 

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực; 

2. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

III. Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo: 

1. Đồng chí: Trịnh Thị Lan - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Trưởng bộ phận); 

2. Đồng chí Nguyễn Đức Danh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân 

vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; 
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3. Đồng chí Trần Hậu Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố; 

4. Đồng chí Trương Đình Dũng - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy; 

5. Đồng chí Trần Quốc Đạt - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-

UBND Thành phố; 

6. Đồng chí Tô Thái Hòa - Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

Thành phố; 

7. Đồng chí Nguyễn Đình Diệu - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch Thành phố; 

8. Đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông 

tin Thành phố. 

9. Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế Thành phố; 

IV. Các thành viên Ban Chỉ đạo: 

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

Trưởng công an Thành phố; 

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy 

trưởng BCH Quân sự Thành phố; 

3. Đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; 

4. Đồng chí Nguyễn Phi Khanh - Phó Bí thư Phụ trách Thành đoàn;  

5. Đồng chí Trương Công Trung - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân 

Thành phố; 

6. Đồng chí Trần Thị Phương - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Thành phố; 

7. Đồng chí  Nguyễn Xuân Long - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động TP; 

8. Đồng chí Phan Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; 

9. Đồng chí  Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố; 

10. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các phường, xã. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, 

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, 

hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, nhà hảo tâm và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ 

bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố. 
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- Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 

104-QĐ/ThU ngày 31/12/2020. 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban MTTQ Thành phố, Văn phòng Thành 

ủy, Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; các ban, phòng, đơn vị, đoàn thể cấp 

thành phố; Đảng ủy các phường, xã; các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (BC) 

- Thường trực Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND; UBND thành phố 

- Các Ban Đảng; UBKT, VP Thành ủy; 

- Như Điều 3;  

- Các đồng chí UVBTV Thành ủy; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

  Dương Tất Thắng 
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