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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm cán bộ, viên ch c 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

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 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 67-TB/ThU ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về công tác cán bộ; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thịnh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng 

hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. 

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. 

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Hoàng Thịnh 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; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Thủ 

trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Hoàng Thịnh căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- 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). 
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