UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NỘI VỤ
Số: 155/QĐ-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý
tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức: số 44/2013/QĐ-UBND
ngày 17/10/2013, số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ: số 09/2015/QĐUBND ngày 26/02/2015, số 25/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 304/TT-SLĐTBXH ngày 09/7/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ
Anh tại Công văn số 1021/UBND-NV ngày 08/7/2020 và Trưởng phòng Công
chức, viên chức Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động bà Phạm Thị Nhung, chuyên viên phòng Tư pháp,
UBND thị xã Kỳ Anh đến công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bà Phạm Thị Nhung có trách nhiệm bàn giao công việc cho đơn vị cũ để
nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 23/7/2020.
Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Phạm Thị Nhung do
đơn vị mới chi trả theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thị xã Kỳ Anh; Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng
các đơn vị có liên quan và bà Phạm Thị Nhung căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Tố Hoa

