
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 673-QĐ/TU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 13 tháng 6  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc thành lập Ban giám sát kỳ 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 

---- 
 

- 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 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, 

ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và 

nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Căn cứ 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; 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 Ban giám sát kỳ 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, gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Tạ Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban; 
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2. Nguyễn Đương Thành - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám 

sát viên; 

3. Nguyễn Duy Trinh - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám 

sát viên. 

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám sát kỳ 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 được thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 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 uỷ; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 
 

 
 


