
   BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số: 2568/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 

 

CH  TỊCH    BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy 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; 

Thực hiện Thông báo số 620-TB/Th.U ngày 22/6/2020 của Ban Thường vụ 

Thị ủy về công tác cán bộ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động bà Võ Thị Như Long, Phó Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND thị xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công đến công tác tại phòng 

Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp thị xã. 

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 26/6/2020. 

Điều 2. Bà Võ Thị Như Long có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc đang 

đảm nhận cho Văn phòng HĐND & UBND thị xã để nhận nhiệm vụ mới. 

Tiền lương và chế độ của bà Võ Thị Như Long được thực hiện theo quy định 

hiện hành. Phụ cấp chức vụ: 0,30. 

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

          Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch, Tư pháp; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và bà 

Võ Thị Như Long căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Ban Tổ chức Thị ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 
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