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Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, hoạt động theo cơ chế tự chủ về 

tài chính. Năm 2021, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao 05 biên chế viên chức, hiện có 03 (Trưởng Ban và 02 viên chức 

chuyên môn), ngoài viên chức hiện có, Ban có một số lao động hợp đồng có thời 

hạn.  Là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, kiện toàn theo hướng dẫn của 

UBND tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn có nhiệm 

vụ giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn 

huyện theo quy định pháp luật. Với thực trạng như hiện có, thời gian qua Ban đã gặp 

không ít khó khăn trong tác quản lý, điều hành hoạt động của ban. 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo tại Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây 

dựng huyện, ngày 09/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã có văn bản  

thống nhất cho chủ trương điều động ông Biện Văn Tỉnh, sinh ngày 01/10/1975, 

trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sỹ quản lý xây dựng, hiện 

là Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hương Sơn đến công tác tại Ban 

Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện, giữ chức vụ Phó Trưởng ban.   

Căn cứ quy định phân cấp quản lý công chức; Ủy ban nhân dân huyện kính đề 

nghị Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho phép điều động ông Biện Văn Tỉnh đến công tác tại 

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện (Có hồ sơ, trích ngang kèm theo).  

Kính đề nghị Sở Nội vụ giải quyết./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- CT, các PCTUBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 
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