TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 752-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 08 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy
------ 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 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 Quyết định số 2162-QĐ/TU, ngày 26/12/2007 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân
chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 558-TTr/BTCTU, ngày 01/9/2017 của Ban
Tổ chức Tỉnh uỷ,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn 05 (năm) năm đối với đồng chí
Nguyễn Minh Tân - Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận
Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Điều 2: Đồng chí Nguyễn Minh Tân được hưởng phụ cấp chức vụ
lãnh đạo hệ số 0,7 so với mức lương cơ sở theo quy định hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận
Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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