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QUYẾT ĐỊNH
về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện
quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh
----- Căn cứ Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị
ban hành Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị;
- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 19/12/2020 của Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khoá XX;
- Căn cứ Quyết định số 2096-QĐ/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống
nhất của hệ thống chính trị tỉnh;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1522CV/BTCTU ngày 06/10/2021,
BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế
thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh (sau đây viết tắt là Tổ giúp việc), gồm
các đồng chí:
1. Đồng chí Huỳnh Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban trực Ban
Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng.
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Húy, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và tổ
chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ, thành viên.
3. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Dung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn
phòng Tỉnh ủy, thành viên.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán
bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên.
5. Đồng chí Lê Văn Lũy, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên.
6. Đồng chí Võ Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài chính, thành
viên.
7. Đồng chí Phạm Vương Quốc Công, Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên.
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Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực
hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh (sau đây viết tắt
là Ban Chỉ đạo) về các nội dung công việc để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quyết định, cụ thể:
- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về thống nhất quản lý
biên chế, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước.
- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế theo
quy định. Thực hiện thẩm định nội dung các đề án, tờ trình có liên quan đến
biên chế theo chỉ đạo, yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
- Kiểm tra, đôn đốc và thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và 05 năm
về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.
- Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế; xem xét đối với những cơ
quan, đơn vị thực hiện không đúng chủ trương, nguyên tắc về quản lý và sử
dụng biên chế.
Đồng chí Tổ trưởng Tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ
cụ thể cho các thành viên trong Tổ giúp việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt các
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Tổ giúp việc được sử dụng khuôn dấu của Ban Tổ chức Tỉnh
ủy để thực hiện nhiệm vụ.
Điều 4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan và các đồng chí có
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 28/4/2017
của Ban Chỉ đạo và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo),
- Các cơ quan chuyên trách TM, GV Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở: Nội vụ, Tài chính,
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy,
- C, PCVP Tỉnh ủy; Phòng Tổng hợp,
- Phòng Tổ chức - Cán bộ, BTCTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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