ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 77- QĐ/TU

Phan Thiết, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc bổ nhiệm cán bộ
----- Căn cứ Quyết định số 2552- QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức và
cán bộ, công chức lãnh đạo;
- Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp ngày
25/11/2015;
- Căn cứ Quyết định số 2096 /QĐ-BTP ngày 26/11/2015 của Bộ Tư pháp
về việc thuyên chuyển công tác đối với công chức lãnh đạo;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đương Thành, Cục
trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Trưởng ban
Nội chính Tỉnh ủy, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
Điều 2: Tiền lương và các chế độ phụ cấp của đồng chí Nguyễn Đương
Thành do đơn vị mới chi trả theo quy định hiện hành.
Đồng chí Nguyễn Đương Thành được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ
số 0,7 so với mức lương cơ sở.
Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thi hành án dân
sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đương Thành chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hai
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

