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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc  

Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021-2026 

----- 

 - Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị khoá 

IX về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính 

trị khoá XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị 

về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 

15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 

của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;  

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

ủy về phân cấp quản lý cán bộ; 

 - Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ÐỊNH 

 Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Giám đốc, Phó Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2026 (Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy hoạch được phê duyệt xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 

vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

Điều 3. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định. 

  

Nơi nhận: 

- Như Ðiều 3, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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DANH SÁCH 

Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc  

Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số 1288-QĐ/TU, ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

 
  

 1- Chức danh Giám đốc 

 Đồng chí Dương Văn Tuấn, sinh ngày 03/02/1981, Phó Chánh Văn phòng 

Sở, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

 2- Chức danh Phó Giám đốc 

 (1). Đồng chí Phạm Văn Báu, sinh ngày 03/02/1966, Chánh Thanh tra Sở. 

 (2). Đồng chí Dương Văn Tuấn, sinh ngày 03/02/1981, Phó Chánh Văn 

phòng Sở, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 
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