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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Đức Hoàng 
________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên 
trách ở xã phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều động công tác đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, công chức 

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Phước Hòa đến nhận 

công tác tại Ủy ban nhân dân xã Phước Thắng. 

- Nhiệm vụ được phân công: công chức Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường.  

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 15/4/2021. 
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Điều 2. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đức Hoàng có trách 

nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản phục vụ công tác cho Ủy ban nhân dân 

xã Phước Hòa. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2021. 

Lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Đức 

Hoàng được hưởng theo quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Phước Thắng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông 

Nguyễn Đức Hoàng căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy xã Phước Thắng, Phước Hòa; 

- Lưu: NV,VP.UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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