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QUYẾT ĐỊNH 
về việc điều động công chức

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyến dụng, sử 
dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của -úy ban nhân dân tỉnh 
Kiên Giang;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất thống nhất điều 
động ông Phạm Tấn Trọng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nhận 
nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tại Thông báo 
số 1208-TB/HU ngày 16/9/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 100/TTr-PNV ngày 
16/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Phạm Tấn Trọng, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường đên nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân phân công, phù họp với chuyên môn của công chức và đề án vi trí 
việc làm đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt'.

Lương và các chế độ khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Nội vụ; 
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
và ông Phạm Tân Trọng chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./l&dẠ'

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lưu: 'VT, PNV (5b).


