
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 32-KL/TU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 07 tháng 4 năm 2016 
 

KẾT LUẬN 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII) 

về việc chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

----- 
 

Trong phiên họp ngày 06/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe 

báo cáo và cho ý kiến về việc chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đại diện Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: 

1. Thống nhất chủ trương chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận tại Báo cáo 

số 09/BC-HĐND&ĐBQH, ngày 01/4/2016. 

2. Về nhân sự: Thống nhất phương án chia tách nhân sự Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo Báo cáo số 

09/BC-HĐND&ĐBQH, ngày 01/4/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận. Trong đó, về nhân sự 

lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh như sau: 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Thống nhất điều chuyển đồng 

chí Phạm Khắc Điều - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, đang trực tiếp phụ trách công tác tham mưu, giúp việc Đoàn 

Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm phụ trách Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian chờ hướng dẫn về điều kiện, 

quy trình, thủ tục bổ nhiệm Chánh Văn phòng hoặc bổ nhiệm Phó Chánh Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.   

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: Thống nhất đồng chí Trương 

Khương Hải hiện là Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
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nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 02 đồng 

chí: Lương Tấn Đạt, Nguyễn Thành Luyến hiện là Phó Chánh Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.  

3. Về phân chia tài chính, tài sản, phương tiện làm việc: Chia theo hiện 

trạng sử dụng và kinh phí được cấp từ đầu năm 2016 để phục vụ hoạt động của 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (Chuyển giao từ Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sang Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh). 

4. Về địa điểm làm việc: 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại địa điểm hiện nay của 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Trước mắt làm việc tại địa 

điểm hiện nay của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh hoặc thuê văn phòng làm việc trong thời gian chờ Trung ương cấp kinh phí 

xây dựng trụ sở làm việc mới tại khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. 

5. Thời gian chia tách: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh 

đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổ chức việc bàn giao, chia tách 02 Văn phòng theo hướng dẫn của Văn phòng 

Quốc hội để Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh chính thức đi vào hoạt động ngay sau khi Chính phủ ban hành 

Nghị định về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Căn cứ nội dung Kết luận này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

   
 

                 (đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


