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Nghi Xuân, ngày          tháng 12 năm 2019 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận và bố trí công chức  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

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; 

Căn cứ Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,  
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiếp nhận và bố trí ông Trần Minh Đức, sinh ngày 16/04/1979; 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Nông học; 

 Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phổ;  

Đến nhận công tác tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND  

huyện Nghi Xuân để đảm nhận vị trí việc làm: Theo dõi xây dựng nông thôn mới và 

quản lý về lâm nghiệp. 

Điều 2. Ông Trần Minh Đức bàn giao công việc tại đơn vị cũ để đến đơn vị 

mới kể từ ngày 01/01/2020. Ông được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng 

trong thời gian 6 tháng kể từ ngày được tiếp nhận. Tiền lương, phụ cấp khác (nếu 

có) của ông Trần Minh Đức thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Đảng ủy, UBND xã Xuân Phổ, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và ông Trần Minh Đức căn cứ Quyết định thi hành./.                                                                                 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3;                                                                           
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

   Nguyễn Hải Nam 
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