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   Nghi Xuân, ngày       tháng 12 năm 2019 

 
 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 

1211/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện 

và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019 - 2021; Quyết định số 1014-QĐ/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2021; theo đó, huyện Nghi Xuân có 04 ĐVHC 

cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019 - 2021 (xã Xuân Đan và 

Xuân Trường thành xã Đan Trường; xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân thành thị 

trấn Tiên Điền).  

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức của các 

xã sáp nhập thì vẫn còn dôi dư một số cán bộ, công chức. Để giải quyết cán bộ, 

công chức dôi dư, căn cứ vào Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của 

Bộ Nội vụ và Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét cho ý kiến việc tiếp nhận 

không qua thi tuyển đối với ông: 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 10/02/1983, trình độ chuyên 

môn: Trung cấp, chuyên ngành: Văn hóa quần chúng; Đại học Luật, trình độ lý 

luận chính trị: Trung cấp; Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ngạch, bậc 

hiện hưởng: Tên ngạch Chuyên viên, Mã ngạch 01.003, Bậc 4; Hệ số 3,33;  

- Quá trình công tác: Từ tháng 01/2006 đến 2012 được tuyển dụng vào công 

chức Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lam; Từ tháng 01/2013 cho đến nay được bầu giữ 

chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Điền. 

Vào Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND thị trấn Tiên Điền kể từ ngày 

01/01/2020. 

Kính mong sự quan tâm, giúp đỡ của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 
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Nguyễn Hải Nam 
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