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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức 
  

 

CHỦ TỊCH ỦY 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 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 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 cấp tỉnh, UBND cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 177/UBND-NC2 ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức danh 

lãnh đạo, quản lý; Công văn số 28/TT-VP ngày 14/01/222 của Thanh tra tỉnh Hà 

Tĩnh về việc thỏa thuận bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện Hương Sơn; 

Thực hiện Kết luận số 06-KL/HU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Hương Sơn một số nội dung về công tác cán bộ; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Văn bản số 03/NV ngày 10/02/2022.   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động ông Trần Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm 

(nhiệm kỳ 2021 - 2026) đến công tác tại cơ quan HĐND - UBND huyện, bổ nhiệm 

chức vụ Chánh Thanh tra huyện, kể từ ngày 16/02/2022. 

 Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Trần Quỳnh thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Quỳnh căn cứ Quyết định thi hành./.   
   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh;               

- Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh;       

- Thường trực Huyện uỷ;      

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 
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