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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
    Số 348-QĐ/VPTU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Phan Thiết, ngày 04 tháng 6  năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

về việc hỗ trợ Mẹ liệt sĩ Trần Thị Tư 
------- 

 

- Căn cứ Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan 
hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Căn cứ Kế hoạch số 84-KH/VPTU, ngày 19/01/2015 của Văn phòng 
Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2015; 

- Được sự thống nhất của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn 
phòng Tỉnh ủy và căn cứ ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tại 
cuộc họp giao ban công tác văn phòng tháng 5/2015 theo Thông báo số 472-
TB/VPTU, ngày 05/5/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Xét đề nghị của các đoàn thể trong cơ quan và Trưởng phòng Hành 
chính - Nội chính, Tiếp dân,  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Hỗ trợ bà Trần Thị Tư - Mẹ liệt sĩ, hiện đang cư trú tại Khu phố 6, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mức 500.000 
đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng/tháng), kể từ tháng 6/2015. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ do cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn 
phòng Tỉnh ủy tự nguyện đóng góp. 

Điều 2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan 
và bà Trần Thị Tư thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Trưởng Khối Thi đua 6; 
- Đảng ủy phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết; 
- Đảng ủy cơ quan; 
- Các đồng chí lãnh đạo cơ quan; 
- Kế toán cơ quan;                                                                    
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                   

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

(đã ký và đóng dấu)   
 
 
 
 

Lê Tấn Lai 
 

(để báo cáo) 


