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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động  

 

 
GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NINH THUẬN 

         Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quy định số 30-Qđi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường 

vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 

cử; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 124/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền 

hình Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trình hành 

động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh 

lãnh đạo quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá 

Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại các chức danh lãnh đạo quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 

21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 737/KH-ĐPTTH ngày 21/6/2021 về việc tổ 

chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động, 

gồm 07 thành viên sau: 

1- Bà Nguyễn Minh Hà, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng. 

2- Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3- Ông Bố Xuân Thành, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

4- Ông Nguyễn Quang Nhật, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội 

đồng. 

5- Bà Trần Thị Thu Thiên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, 

Thành viên, Thư ký. 

6- Ông Nguyễn Xuân Duy, Trưởng phòng Biên tập, Thành viên. 

7- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Thời sự, Thành 

viên. 

Điều 2. Hội đồng đánh giá Chương trình hành động có nhiệm vụ: 

Tổ chức thực hiện đúng quy trình quy định về việc đánh giá Chương trình 

hành động theo hướng dẫn. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ 

tịch Hội đồng phân công. 

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

ký và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT,TC. 
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Nguyễn Minh Hà 
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