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QUYẾT ĐỊNH
về việc điều động và bô nhiệm chúc vụ Truông phòng Tư pháp

CHỦ TỊCH HỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT
Căn cứ Luật Tố chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết (lịnh sổ 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của UBND 
tinh Kiên Giang ban hành Quy che bõ nhiệm, bồ nhiệm lại, luân chuyên, từ 
chúc, miẽn nhiệm dôi vửi công chức, viên chức giũ chúc vụ Trường phòng, Phỏ 
Trường phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/ỌĐ-UBND ngày 28/07/2017 cùa UBND 
tinh Kiên Giang ban hành quy đính về phân cấp việc tuyên dụng, sử dụng và 
quán lý công chức thuộc thầm quyền quan lý cùa ƯBND tinh Kiên Giang;

Căn cứ Thông, báo sọ 12Ị7-TB/HU ngày 30/9/2019 cua Ban Thường vụ 
Huyện uỷ vẽ việc thông nhất điêu dộng và bô nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tư 
pháp dôi với bà Đào Thị Thu Huyên, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội dồng nhân 
dân huyện;

Xét đè nghị tũd Ttuởng phòng Nội vụ tại Tở trình số 110/1 Ir-PNV ngày 
02/10/2019,

QUYẾT DỊNH:
Diều 1. Điều động và bổ nhiệm bà Đào Thị Thu Huyền, Phó Trường ban 

Pháp chế Hội dồng nhân dán huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp.

, 77íờ7 hạn giữ chức vụ /ờ 05 nãm tinh kẽ từ ngày ký Quyết đinh điều dộng 
và bô nhiệm.

Điều 2. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Đào Thị Thu Huyền có trách 
nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 
và người thay the (nếu có).

Điêu 3. Chánh Văn phòng 1ỈĐND vả UBND; Trưởng phòng Nội vụ; 
Trường ban Pháp chê Hội đông nhân dân huyện: Phòng Tư pháp; Thu trưởng 
các cơ quạn, đơn vị có liên quan vả bà Đào Thị Thu Huyên chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể lừ ngày ký.A’1. Ạ' 
Nơi nhộn:
- Như Điều 3;
- Chú tịch và các P.CT UBND huvên:
- Lưu: VT, PNV (5b).


