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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà  Tĩnh, ngày     tháng 3  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều động cán bộ, công chức 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT HÀ TĨNH 

 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải được 

quy định tại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Điều 26, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 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 17/11/2013 của UBND 

tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức viên 

chức;  

 Thực hiện Kết luận Hội nghị Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Sở ngày 

29/3/2021 về việc thông qua và triền khai thực hiện Kế hoạch điều động, luân 

chuyễn, thay đối vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Điều động ông: Nguyễn Quang Sơn - Kỹ sư Kinh tế vận tải, XD 

cầu đường, Trưởng phòng KHTC về công tác tại Phòng Quản lý VTPT&NL, bổ 

nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng.  

 Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; ông Nguyễn Quang Sơn chịu trách 

nhiệm bàn giao nhiệm vụ đang đảm nhiệm tại Phòng KHTC để về Phòng Quản 

lý VTPT&NL  nhận nhiệm vụ kể từ ngày 15/4/2021 và được hưởng chế độ phụ 

cấp chức vụ theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở,  Trưởng Phòng KHTC, Trưởng phòng 

Quản lý VTPT&NL và cá nhân ông Nguyễn Quang Sơn căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

  

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Sở Nội vu (báo cáo); 

- Ban LĐS, Các P.ban (TB); 

- QLnhân sự; KT Văn phòng; 

- Lưu Hồ sơ CB; 

- Lưu Văn thư. 

 GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Lương Phan Kỳ 
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