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tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015, của Chính
Phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01
năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở
Tài chính, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc: Trưởng Ban;
2. Ông Hồ Trọng Luật - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc: Phó Trưởng ban;
3. Bà Trần Thị Phước Tuyền - Chánh Văn phòng: Ủy viên;
4. Ông Trần Thạch Vũ - Thanh tra viên, TB thanh tra Nhân dân: Ủy viên;
5. Ông Cổ Nguyễn Minh Toàn - Chuyên viên phòng QLNS, Bí thư chi đoàn:
Ủy viên;
6. Bà Văn Thị Lệ Thủy - Chuyên viên Văn phòng Sở: Ủy viên;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ
trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản
hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng thực hiện quy định về dân chủ ở
cơ sở trong hoạt động của Sở Tài chính. Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển
khai thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt động theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng
ủy khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 31/QĐ-STC ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở và các
ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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