
   ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                                     *              Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 08 tháng 3 năm 2023 
                         Số 1900 - QĐ/TU      

 

QUYẾT ĐỊNH 
thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  

ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  

và hội nhập quốc tế 

----- 
 
 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII; 

- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ 

Thành ủy; 

- Căn cứ Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 
 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các đồng chí: 

- Trưởng đoàn: Đồng chí Lê Phi Hồng - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thành ủy. 

- Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Trưởng Ban Dân 

vận Thành ủy. 

- Thành viên: 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sơn - Ủy viên UBKT Thành ủy. 

+ Đồng chí Đỗ Thị Thanh Minh - Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy. 

+ Đồng chí Phạm Văn Hồng - Chuyên viên Phòng GD và ĐT thành phố. 

+ Đồng chí Huỳnh Hồng Thu Thanh - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Điều 2. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên; tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 08/3/2023 của 

Ban Thường vụ Thành ủy. 



Điều 3. Văn phòng Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng được chọn kiểm tra và 

các thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này, bảo đảm 

đạt mục đích, yêu cầu và thời gian theo kế hoạch. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng, Hồ sơ kiểm tra. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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