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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                     *                                               

       Số 1775-QĐ/TU                            Phan Thiết, ngày 22 tháng 7 năm 2015 
           

QUYẾT ĐỊNH 
về việc thay thế chức danh Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
  Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh  

-------- 
 

 - 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 Quyết định số 1528-QĐ/TU, ngày 15/12/2014 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước 
cho em đến trường” tỉnh; 
 - Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/TU, ngày 27/10/2010 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 
tác và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến 
trường” tỉnh; 
 - Xét đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy,    

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay cử đồng chí Phạm Ngọc Chính - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước 
cho em đến trường” tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) thay cho đồng chí Nguyễn 
Văn Tám đã chuyển công tác. 

Nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Phạm Ngọc Chính do Ban Chỉ đạo tỉnh 
phân công. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và 
các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./- 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Các huyện, thị, thành ủy; 
- Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 
 

Dương Văn An 

 


