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Nghi Xuân, ngày       tháng 5 năm 2022 
    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 
 
 

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 các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 36/2018/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018 ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ 

quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; 

số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 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 Thông báo số 461-TB/HU ngày 18/5/2022 kết luận của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân về công tác cán bộ; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Văn bản số 89/NV ngày 

18/5/2022. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động ông Lê Quang Hùng, sinh ngày 18/02/1970, Phó 

Chánh Thanh tra huyện đến nhận công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch; bổ 

nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch kể từ ngày 

16/6/2022. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. 

Điều 2. Tiền lương và chế độ của ông Lê Quang Hùng 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 phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và ông Lê Quang Hùng căn cứ Quyết định thi hành./.                                                                   
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3;                                                                           
- BTV Huyện ủy; TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Anh Dũng 
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