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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh 

 
 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: Lê Tiến Quân.  

Sinh năm: 01/01/1986. 

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

 Hiện công tác tại trường THCS Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh 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 

Lê Tiến Quân và ý kiến đồng ý cho thuyên chuyên công tác của Ủy ban nhân dân 

thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 249/UBND - NV ngày 21/02/2020. 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 Lê Tiến Quân về 

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

Xuân. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh giải quyết để ông Lê Tiến Quân 

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 Lê Tiến Quân (để biết) ; 

- Lưu: VT, NV. 
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