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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

 Số 105-QĐ/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 21 tháng 02 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bổ nhiệm cán bộ 

------- 

- Căn cứ Quyết định số 2162-QĐ/TU, ngày 26/12/2007 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

- 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 Quyết định số 60-QĐ/VPTU, ngày 25/8/2016 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Xét nhu cầu công việc của cơ quan và năng lực, phẩm chất đạo đức của 

công chức; 

- Căn cứ kết quả cuộc họp tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy vào ngày 

21/02/2017; 

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân, 

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn 05 (năm) năm đối với đồng chí Nguyễn Quốc Triều, 

Chuyên viên Phòng Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp. 

Điều 2. Đồng chí Nguyễn Quốc Triều được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở kể từ ngày giữ chức vụ mới. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017. 

Điều 3. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan và đồng chí Nguyễn 

Quốc Triều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy cơ quan; 

- Các đ/c lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Kế toán cơ quan; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(đã ký và đóng dấu)  

 

 
 

 

Lê Tấn Lai 
 

(để báo cáo) 


