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 Số 587 -QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 

----

-  Căn cứ Quyết định số 75-QĐ/TU, ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy (khóa 
XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

-  Căn  cứ  Quyết  định  số  2552-QĐ/TU,  ngày  13/4/2009  của  Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công 
chức lãnh đạo;

- Căn cứ  Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc  ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên 
chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận 
(gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ);

- Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn 
vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
năm 2017;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Hội đồng  tuyển dụng  (kiêm Hội đồng kiểm tra, sát  
hạch) công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 (sau đây gọi tắt là  
Hội đồng tuyển dụng), gồm các đồng chí có tên sau:

1. Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng;

2. Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên;
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4. Nguyễn Thị Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên;

5.  Tạ Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên;

6. Trần Minh Hoài - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên;
7. Nguyễn Đương Thành - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên;
8. Võ Thị Mùi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy 

viên;
9. Bùi Thế Nhân - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ủy viên;
10. Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Ủy viên;
11. Hoàng Nghĩa Vượng - Phó Trưởng phòng Tổ chức – cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Thư ký Hội đồng.
Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng và thành viên Hội 

đồng tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 494-
QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa 
số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Văn bản của Hội đồng tuyển dụng 
do đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng ký và được sử dụng con dấu của 
Tỉnh ủy.

Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh.
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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