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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 114-QĐ/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 01 tháng 3 năm 2017 

                                             

QUYẾT ĐỊNH 

về việc thành lập Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn 

cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy năm 2016 

------- 
 

- 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 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4287/UBND-SNV, ngày 26/11/2014 về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ; 

- Căn cứ Quyết định số 317-QĐ/VPTU, ngày 05/3/2015 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; 

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

 

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn cơ quan Văn 

phòng Tỉnh ủy năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng; 

2. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh cơ quan, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Đồng chí Trần Minh Hoài, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên; 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên; 

5. Đồng chí Ngô Minh Hòa, Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân, 

Thành viên; 
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6. Đồng chí Lâm Văn Quý, Trưởng phòng Tổng hợp, Thành viên; 

7. Đồng chí Lê Duy Xứng, Trưởng phòng Quản trị, Thành viên; 

8. Đồng chí Dương Ngọc Linh, Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông 

tin, Thành viên; 

9. Đồng chí Hà Thanh Thu, Phó Trưởng phòng Lưu trữ, Thành viên; 

10. Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính đảng, Thành viên; 

11. Đồng chí Võ Hoàng Đức Anh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Văn 

phòng Tỉnh ủy, Thành viên. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu các chế độ, chính sách 

liên quan của Đảng, Nhà nước, giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Quy chế 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công 

chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy theo Quyết định số 317-

QĐ/VPTU, ngày 05/3/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng các phòng, các đoàn thể cơ quan và các đồng chí có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ;                             

- Trưởng Khối Thi đua 6; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

               

 

                      (đã ký và đóng dấu)  

 

 

 

Lê Tấn Lai 

 


