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QUYẾT ĐỊNH 

Tiếp nhận, bố trí công chức  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; 

Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiếp nhận, bố trí bà Lê Thị Thu Yên, sinh ngày 20/4/1981, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế; Công chức Tài chính – Kế toán xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ vào biên chế công chức UBND huyện Đức Thọ. Đến nhận 

Công tác tại: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kể từ ngày 06/8/2020. 

Điều 2. Bà Lê Thị Thu Yên được xếp ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 

5, hệ số 3,66; thời gian để tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/5/2019. 

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

Chánh Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; Trưởng Cơ quan Tổ chức – 

Nội vụ; Trưởng phòng Tài chính – KH; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan và bà Lê Thị Thu Yên căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BHXH huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 
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