
     TỈNH UỶ BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN BẢO VỆ, CSSK CÁN BỘ      
                       *                                Bình Thuận, ngày 22  tháng 4 năm 2019    

    Số   15    -CV/BBVCSSKCB 
 Tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc 

              sức khỏe cán bộ tỉnh 
 

              

               Kính gửi:    - Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy,  

                đảng ủy trực thuộc. 

 
 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1334-QĐ/TU ngày 24/12/2018 

“về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của 

Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh” và ban hành Quy định số 14-QĐi/TU 

ngày 24/12/2018  về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh”. Theo đó, Ban Bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Thuận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thường 

trực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, sử dụng con dấu và trụ sở tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, trụ sở làm việc 

tại địa chỉ: số 04, đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện 

thoại: 0252.3821.253, số fax: 0252.3834.117. 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hiện nay không có tổ chức bộ 

máy riêng; do đó, chỉ nhận thông tin trao đổi, các văn bản hành chính liên quan 

đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương không gửi các văn bản không liên quan đến nhiệm vụ của Ban Bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Thuận trân trọng thông báo 

đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên,   

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy,Hương. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Pháp 
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