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Số 1028-QĐ/TU 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Tiểu ban Nhân sự 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 654-QĐ/TU, ngày 03/4/2018 

của Tỉnh ủy;  

- Căn cứ Quy định số 680-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về phân cấp quản lý cán bộ, 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 

 1. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Tiểu ban. 

 2. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.  

 3. Đồng chí Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh ủy.  

 4. Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy. 

 5. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Nhân sự 

 1. Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII xem xét, 

thông qua; xây dựng Kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Báo cáo công tác 

nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XVIII xem xét để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 



2 
 

  
 

 2. Nghiên cứu, ban hành quy định về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc và 

trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập Tổ giúp việc và nhân sự tham 

gia trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 

công tác của cán bộ. 

 3. Tiểu ban được khai thác tài liệu, các chỉ thị, nghị quyết của của Tỉnh ủy, 

các văn bản liên quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; làm việc 

với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương 

đương, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về những vấn đề liên quan đến 

nhiệm vụ chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. 

 Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thành lập Tổ giúp việc; Văn phòng Tỉnh 

ủy bảo đảm kinh phí và các điều kiện phục vụ hoạt động của Tiểu ban. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,    (để báo cáo) 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 

- Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Đình Sơn 
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