UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ NỘI VỤ
Số: 1903 /QĐ-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 06 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và điều động công chức
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH
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 của Chính phủ ngày 27/11/2020 quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức,
giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước
và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 482-QĐ/BTCTU ngày 01/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh
ủy Nam Định về việc điều động công chức;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định tại Công văn số
1173/UBND-NC ngày 28/8/2021 về việc tiếp nhận công chức.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận và điều động bà Trần Thị Lương, sinh ngày 14/8/1983,
trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Tin học, hiện là công chức Văn phòng
Thành ủy Nam Định, đến nhận công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định kể từ ngày 07/9/2021.
Nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng cơ quan mới phân công.
Điều 2. Bà Trần Thị Lương được hưởng lương theo giấy thôi trả lương của cơ
quan cũ và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan và bà Trần Thị Lương căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy NĐ;
- Lưu: VT, CCVC (T6).

Triệu Đức Hạnh

