UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 2071 /QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của
UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 53/2019/QĐUBND ngày 24/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND
ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định 139/QĐ-UBND ngày
12/01/2018 của UBND tỉnh quy định về khung năng lực và vị trí việc làm của Sở
Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17
tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc Quy định quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 66/QĐ-SNV ngày 27
tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc điều động công chức;
Xét hồ sơ công chức, yêu cầu nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và đề
nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận và phân công công tác đối với bà Trương Thị Thùy
Dung, chuyên viên phòng Quản lý Khu kinh tế tỉnh đến làm việc tại Thanh tra
Sở Lao động Thương binh và Xã hội, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
Điều 2. Xếp ngạch: Chuyên viên, mã số: 01.003. Bậc 4, hệ số: 3.33, thời
gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/9/2019.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng phòng Kế hoạch
– Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Trương Thị Thùy Dung căn
cứ Quyết định thi hành./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Nội vụ (B/cáo);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, VP.
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