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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thuyên chuyển viên 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;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công
chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người
quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-SNV ngày 09/9/2021 của Giám đốc Sở Nội
vụ thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và điều động viên chức;
Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thuyên chuyển bà: Trần Thị Hương Giang; Sinh ngày: 04/10/1984;
Chức danh, đơn vị công tác: Giáo viên trường Mầm non Xuân Lam;
Đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội kể từ
ngày 15/9/2021.
Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Lam chấm dứt hợp đồng làm việc và
giải quyết chế độ, chính sách đối với bà Trần Thị Hương Giang theo quy định của
pháp luật.
Điều 2. Bà Trần Thị Hương Giang có trách nhiệm bàn giao công việc đang
đảm nhận cho Nhà trường trước khi thuyên chuyển. Tiền lương và các khoản phụ
cấp khác (nếu có) của bà do đơn vị mới 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 các phòng: Nội vụ; Giáo
dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Lam, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và bà Trần Thị Hương Giang căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.
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