
 UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
__________________ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

Số:           /QĐ-VPUB 
 

Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2021 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động ông Quý Minh Trung, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tổng hợp  

đến công tác tại Ban Tiếp công dân - Nội chính  

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
__________________________________ 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

 Căn cứ Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

 Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29/4/2021 về việc thống nhất điều động công 

chức;  

  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động ông Quý Minh Trung, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tổng 

hợp đến công tác tại Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh kể từ ngày 15/5/2021. 

Điều 2. Ông Quý Minh Trung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang 

đảm nhận cho Phòng Kinh tế - Tổng hợp, tiếp nhận nhiệm vụ mới (nêu tại Điều 1); 

được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Ban 

Tiếp công dân - Nội chính và ông Quý Minh Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu VT, HCQT. 

  

 
 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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