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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bố trí công chức 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 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 3349/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận vào làm công chức; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bố trí bà Hà Thị Phan Thủy, sinh ngày 18/10/1982; trình độ chuyên 

môn: Đại học chuyên ngành Khoa học môi trường; viên chức Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi đến nhận công tác tại phòng Tài 

nguyên - Môi trường, UBND huyện Nghi Xuân kể từ ngày 06/10/2021. 

Điều 2. Bà Hà Thị Phan Thủy bàn giao công việc tại đơn vị cũ để đến nhận 

nhiệm vụ tại đơn vị mới; Bà được xếp ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003, bậc 4, 

hệ số 3,33; thời gian để tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/11/2018. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ; Tài 

chính - Kế hoạch; Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa 

học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và bà Hà Thị Phan Thủy căn cứ Quyết định thi hành./.                                                                                 

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

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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