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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên giao ban UBND huyện  
 

   
  

 Ngày 22 tháng 10 năm 2021, UBND huyện tổ chức giao ban để xem xét, 

cho ý kiến về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Thành phần tham dự gồm có: 

Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí 

thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo phương án 

chuyển nhiệm vụ kế toán phòng Giáo dục & Đào tạo sang thuộc cơ quan Hội 

đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo, đề xuất 

về phương án cán bộ và nghe ý kiến của các thành viên tham dự hội nghị, Chủ 

tịch UBND huyện kết luận: 

1. Tạm thời giao bà Lê Thị Thanh Hà, kế toán Văn phòng HĐND&UBND 

huyện phụ trách nhiệm vụ kế toán phòng Giáo dục & Đào tạo cho đến khi kiện 

toàn, chuyển nhiệm vụ kế toán từ phòng Giáo dục sang thuộc cơ quan Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

2. Thống nhất chủ trương và giao Giám đốc Trung tâm Y tế thanh lý  hợp 

đồng lao động đối với bà Phan Thị Mai Phương theo đề nghị tại Văn bản số 

760/TTr-TTYT ngày 21/10/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

Giao các cơ quan liên quan căn cứ các nội dung trên thực hiện kết luận 

đảm bảo theo quy định./.  

 

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

- Các phòng: Nội vụ, TC-KH, GD&ĐT; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Lưu: VP, NV. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Trường 
 

 

                  


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2021-10-26T14:54:13+0700


		2021-10-26T15:13:30+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-10-26T15:13:50+0700




