
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

 

  Số:         /UBND-NV 

V/v tiếp nhận viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày        tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang 

 
 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được hồ sơ xin thuyên chuyển 

công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện 

Nghi Xuân của ông: 

 Họ và tên: Cao Xuân Hải.  

Sinh năm: 10/9/1979. 

 Hộ khẩu thường trú: Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

 Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử. 

 Hiện công tác tại trường THCS Bồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

 Sau khi xem xét hồ sơ, nguyện vọng xin thuyên chuyển công tác tại Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân của ông 

Cao Xuân Hải và ý kiến đồng ý cho thuyên chuyên công tác của Ủy ban nhân dân 

huyện Vũ Quang tại Văn bản số 1164/UBND - NV ngày 10/12/2019; Căn cứ 

Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đồng ý tiếp nhận ông Cao Xuân 

Hải về công tác Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên 

huyện Nghi Xuân. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang giải quyết để ông Cao Xuân 

Hải Hải được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm GDNN&GDTX huyện; 

- Ông Cao Xuân Hải (để biết) ; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Hải Nam 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         /UBND-NV 

V/v cho giáo viên liên hệ 

thuyên chuyển công tác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày        tháng        năm 2017 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 

 

 Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được 

Đơn xin thuyên chuyển công tác đến ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà 

Tĩnh để hợp lý hóa gia đình của bà: 

 Họ và tên: Phạm Minh Nghĩa; 

 Sinh ngày: 30/12/1980; 

 Quê quán: xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn; 

 Chức danh, đơn vị công tác: Giáo viên trường Trung học cơ sở 

Cương Gián, huyện Nghi Xuân. 

 Sau khi xem xét hồ sơ cá nhân và ý kiến đề nghị của  Hiệu trưởng 

trường Trung học cơ sở Cương Gián, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo, 

Trưởng phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đồng ý cho bà 

Phạm Minh Nghĩa được đi liên hệ để thuyên chuyển công tác đến giảng 

dạy tại ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tĩnh đến ngày 25 tháng 8 

năm 2017. 

 Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh đồng ý tiếp nhận bà 

Phạm Minh Nghĩa thì đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh có văn 

bản tiếp nhận trước ngày 25 tháng 8 năm 2017 để thực hiện các bước tiếp 

theo./. 
 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 

- Lưu: VT, NV; 

Gửi Văn bản giấy và điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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