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SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:     /QĐ-SNgV Lạng Sơn, ngày     tháng 03  năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động công tác đối với công chức 
______________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ  
 

           Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 17/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;       

Căn cứ Đề án số 12/SNgV-ĐA ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Sở Ngoại 

vụ về việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức thuộc Sở Ngoại 

vụ tỉnh Lạng Sơn;     

Căn cứ nội dung Nghị quyết cuộc họp Chi bộ ngày 27/02/2020, họp Cấp uỷ 

Chi bộ, Ban Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức cán bộ; 

          Xét nhu cầu và năng lực của cán bộ, công chức, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều động bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên Văn phòng Sở 

đến nhận công tác tại Phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, kể từ 

ngày 15/3/2020. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Quản lý biên giới phân công. 

 Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài 

liệu và các nội dung liên quan cho Chánh Văn phòng Sở trước khi chuyển công tác 

đến Phòng Quản lý biên giới Sở và được hưởng lương, các khoản phụ cấp khác 

(nếu có) theo quy định hiện hành. 

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

  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý biên giới và bà 

Nguyễn Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

   Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3 (t/h);  
- Lãnh đạo Sở (03);  
- Văn phòng, Trung tâm và các phòng CM Sở;  
- Kế toán Sở;  
- Lưu HS, VT.   
 Trịnh Tuyết Mai 
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