
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THO 

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

Số:   7180 /QĐ-UBND                 Đức Thọ, ngày   20 tháng 11 năm 2020 
             

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thôi thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Hành 

 chính công huyện Đức Thọ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015; 

   Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; 

   Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh thực hiện thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011-2020;   

  Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;  

  Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về 

việc Thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Đức Thọ; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Nay để ông Nghiêm Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Lao động – 

TB&XH thôi thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Hành chính công  huyện kể 

từ ngày 01/12/2020. 

          Điều 2. Ông Nghiêm Hoàng Tuấn có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ theo 

quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

 Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, Trưởng cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ, Trưởng Phòng ban, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông 

Nghiêm Hoàng Tuấn  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ(B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND Huyện (B/c); 

- Các Đ/c Thường  vụ HU; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND 

huyện; 

- Đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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