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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi vị trí công tác 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, 

kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh,  

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh,  

Căn cứ Kế hoạc số 726/KH-SGTVT-VP ngày 17/3/2022 của Sở GTVT về việc thay 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung kế hoạch điều động, 

luân chuyển năm 2022, 

Căn cứ Thông báo số 144 -TB/ĐU ngày 04/10/2022 của Đảng ủy Sở Giao thông 

vận tải về thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành mở rộng tháng 10/2022, 

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Nguyễn Đức Trà, hiện công 

tác tại Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông về nhận nhiệm vụ tại Phòng 

Quản lý chất lượng công trình giao thông, kể từ ngày 01/11/2022. 

 Điều 2. Ông Nguyễn Đức Trà có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, máy móc, thiết bị, 

công việc cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông trước ngày 

01/11/2022 theo đúng quy định, để nhận nhiệm vụ mới. 

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

Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc sở và ông Nguyễn Đức 

Trà căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 

- Như  Điều 3; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu Hồ sơ CB; 

- Lưu Văn thư. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 
Lương Phan Kỳ 
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