
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND TP. Hà Tĩnh, ngày    tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, c ng ch c 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về 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 và UBND cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 76-CV/Th.U ngày 28/10/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về công tác cán bộ; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Điều động ông Thân Viết Văn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố đến nhận công tác tại phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố và bổ 

nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường kể từ ngày 04/11/2020. 

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. 

Điều 2. Ông Thân Viết Văn có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm 

nhận trước khi nhận nhiệm vụ mới tại phòng Tài nguyên - Môi trường. 

Lương và các khoản phụ cấp của ông Thân Viết Văn 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 thành phố; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Thân Viết Văn 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- Sở Tài nguyên - Môi trường;     

- Thường trực Thành uỷ;   

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, VP Thành ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, NV(3). 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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