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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng 

trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm 

chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy 

hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và 

tương đương thuộc Công ty TNHH một thành viên mà nhà nước năm giữ 100% vốn 

điều lệ thuộc UBND tỉnh; 

Thực hiện kết luận tại cuộc họp ngày 29/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh về công tác cán bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 161/TTr-STC ngày 

12/5/2020, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tại Báo cáo 

số 964/BC-CT ngày 01/6/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 76/TTr-SNV 

ngày 01/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều động bà Đoàn Thị Đang, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Kế toán trưởng Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và bổ 

nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng 

Nam thay cho ông Nguyễn Văn Đến, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam, kể từ ngày 10/7/2020. 
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Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của bà Đoàn Thị Đang được thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi 

Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
 

 


		2020-07-03T15:11:53+0700
	Việt Nam
	Lê Trí Thanh<thanhlt@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-03T15:12:07+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




