UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NGOẠI VỤ

Số: 55/QĐ - SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021
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 các Quyết định của UBND tỉnh: số 10/2016/QĐ-UBND ngày
21/3/2016, số 10/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 ban hành quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ;
Thực hiện kết luận của lãnh đạo Sở tại cuộc họp ngày 14/12/2021;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Điều động bà Nguyễn Thị Hương Giang, chuyên viên Phòng Lãnh sự
- Biên giới đến công tác tại Văn phòng - Thanh tra Sở.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang có trách nhiệm bàn giao công việc cho Trưởng
phòng Lãnh sự - Biên giới để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng - Thanh tra Sở, kể
từ ngày 27/12/2021.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Lãnh sự - Biên giới, Trưởng phòng
chuyên môn, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Hương Giang căn cứ Quyết định
thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr, hồ sơ công chức.

GIÁM ĐỐC
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