ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU
Số: 511/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pleiku, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
Căn cứ Điều 29 và Điều 57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia
Lai ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Pleiku tại văn bản số 319/NVXDCQ ngày 25/3/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển đổi vị trí công tác đối với ông Võ Hữu Triển, nhân viên kế
toán trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đến nhận công tác tại trường THCS Nguyễn
Du, làm nhiệm vụ kế toán trường học kể từ ngày 01/4/2020.
Điều 2. Giao Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du ký hợp đồng làm việc theo
quy định đối với ông Võ Hữu Triển. Lương và các khoản phụ cấp do trường THCS
Nguyễn Du tiếp tục trả theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Ông Võ Hữu Triển có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm cho trường Tiểu
học Nguyễn Văn Trỗi để có mặt nhận công tác tại đơn vị mới đúng thời gian quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
của thành phố và ông Võ Hữu Triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV.
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