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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 862-QĐ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 04 tháng  01 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 về việc thay thế thành viên Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Đảng,  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh  

và cá nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc 

Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công tác Đảng) 

------ 

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Quyết định số 358-QĐ/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá nhân bí thư, phó bí thư 

huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công 

tác Đảng); 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Điều 1: Cử đồng chí Nguyễn Hồng Pháp – Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy thay đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội làm thành viên Hội đồng xét thành tích đề 

nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc 

khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá 

nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ 

tỉnh (gọi tắt là Hội đồng xét thành tích). 

Điều 2: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội đồng xét 

thành tích và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Thành viên Hội đồng xét thành tích;  

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
(đã ký và đóng dấu) 
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