UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LAI VUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36/UBND-TCCB

Lai Vung, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thoả thuận điều động, bổ
nhiệm chức vụ Trưởng phòng
Tài chính – Kế hoạch

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11
năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính
phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức
bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung dự kiến điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn
Minh Nhựt, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, sang giữ chức vụ Chánh Thanh tra
huyện Lai Vung và điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Lai Vung, nhân sự cụ thể như sau:
- Họ và tên: Đặng Hữu Trọng, sinh ngày 28/7/1968
- Chức vụ hiện tại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung
- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính; Trung cấp Tài chính – Ngân hàng.
- Trình độ Chính trị: Cao cấp
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
- Tin học: Trình độ A
- Tham gia công tác: Ngày 28/9/1988
- Ngày vào Đảng: dự bị:15/10/1999, chính thức: 15/10/2000
Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp xem xét
chấp thuận, để Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm
chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Ban Tổ chức HU;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP, Ng;
- Lưu: VT.
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