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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp sáng ngày 22/12/2014
-----Sáng ngày 22/12/2014, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã họp thống nhất
một số nội dung sau:
1. Về thành lập Tổ giúp việc các huyện, thị, thành ủy về công tác nội chính
và phòng, chống tham nhũng
Đồng ý thành lập Tổ giúp việc các huyện, thị, thành ủy về công tác nội
chính và phòng, chống tham nhũng theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại
Tờ trình số 40-TTr/BNCTU ngày 02/12/2014 nhưng không tăng biên chế, kinh
phí hoạt động được bố trí trong kinh phí thường xuyên của huyện, thị, thành ủy.
Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng
dẫn Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy quyết định thành lập và Quy chế
hoạt động Tổ giúp việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng bảo
đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả.
2. Về nguyện vọng của Đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá mong được đứng
trong hàng ngũ của Đảng
Giao trách nhiệm cho đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ
đạo, nghiên cứu nguyện vọng của Đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá theo hướng
việc kết nạp đảng phải tuân thủ Điều lệ Đảng và các quy định chung của Trung
ương; những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Về kinh phí tặng quà của tỉnh cho các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Đồng ý chi tặng quà của tỉnh cho 118 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với
mức chi 2.000.000 đồng/mẹ (ngoài chế độ quy định chung của Chính phủ)
theo đề nghị tại Công văn số 4556/UBND-TH, ngày 16/12/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
4. Về đề nghị nâng mức đóng góp Quỹ vì nữ công nhân viên chức lao
động nghèo
Giao trách nhiệm cho đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ
đạo cụ thể Liên đoàn Lao động tỉnh về đối tượng, mức vận động xây dựng Quỹ
vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo theo tinh thần hoàn toàn tự nguyện
và sử dụng Quỹ có hiệu quả.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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5. Về tổ chức Lễ Mitting và gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền
thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam
Đồng ý chủ trương để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ Mitting và gặp
mặt cán bộ, chiến sỹ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân
quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2015).
6. Về định suất đối với Phó Trưởng ban hoặc Ủy viên Thường trực Ban
Tuyên – Vận cấp xã đang triển khai thí điểm, thống nhất sử dụng định suất của
Trưởng Ban Tuyên giáo cấp xã. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội
vụ có Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để phê duyệt, làm cơ sở thực hiện
chế độ kế toán.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban
Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng
Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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