
 

     TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH  
             * 

Số 01-QĐ/BCĐ 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
  Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

                                                    ----- 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

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

Tỉnh ủy về tập trung lãnh 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 Quyết định số 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo 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; 

Xét đề nghị của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban 

Chỉ đạo 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 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22 tỉnh). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội,  

  Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, BCĐ. 

             BÍ THƯ TỈNH ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

   Hoàng Trung Dũng 
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