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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 1747-QĐ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 08 tháng 6 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc củng cố Bộ phận giúp việc 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

------ 
 

- Căn cứ Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 05/8/2014 của Tỉnh ủy về 
việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 (sửa đổi, bổ sung); 
 - Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) 
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
 - Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XI) triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 
của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; 
 - Căn cứ Quyết định số 373-QĐ/TU, ngày 16/9/2011 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi tắt là Quyết định số 373-QĐ/TU); Quyết định số 490-QĐ/TU, ngày 
10/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thay thế thành viên Bộ phận 
giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 490-
QĐ/TU) và Quyết định số 927-QĐ/TU, ngày 14/5/2013 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ sung, thay thế thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 927-QĐ/TU); 
 - Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy,  

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 Điều 1. Củng cố thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
(sau đây gọi tắt là Bộ phận giúp việc) và Bộ phận chuyên trách đặt tại Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

I- Bộ phận giúp việc gồm các đồng chí có tên sau đây: 
1- Đồng chí Bùi Thế Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận; 
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2- Đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó trưởng 
Bộ phận; 

3- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, thành viên; 

4- Đồng chí Hoàng Hữu Như - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
thành viên; 

5- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
6- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy, thành viên; 
7- Đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành viên; 
8- Đồng chí Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, 

thành viên; 
9- Đồng chí Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, thành viên; 
10- Đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên, thành viên; 
11- Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

thành viên; 
12- Đồng chí Trương Văn Nhung - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 

tỉnh, thành viên; 
13- Đồng chí Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên; 
14- Đồng chí Nguyễn Văn Trương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh, thành viên; 
15- Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, thành viên; 
16- Đồng chí Đỗ Thái Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên; 
17- Đồng chí Mai Hữu Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

thành viên; 
18- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, thành viên; 
19- Đồng chí Đặng Sỹ Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, 

thành viên; 
20- Đồng chí Đặng Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, thành viên. 
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II- Bộ phận chuyên trách 
Bộ phận chuyên trách gồm 03 đồng chí cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy (gồm cán bộ trong biên chế và hợp đồng thêm). 
Điều 2. Bộ phận giúp việc có trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ: 
- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy; có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
đạo triển khai, theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo kết quả thực hiện 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh.  

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Bộ phận giúp việc và Bộ phận 
chuyên trách do đồng chí Trưởng Bộ phận giúp việc phân công cụ thể. 

- Được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi ký ban hành văn 
bản có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 373-QĐ/TU, Quyết định số 
490-QĐ/TU, Quyết định số 927-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, 
Mặt trận, đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; 
- Vụ II - Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
(đã ký, đóng dấu) 

 
 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 
 
 


