ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU
Số: 509/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 công chức cấp xã
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 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công
chức xã, phường, thị trấn;
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;
Thực hiện Thông báo số 1452-TB/BTCTU ngày 19/3/2020 của Ban Tổ chức
Thành ủy về việc thống nhất chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trong
diện quy hoạch;
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 bà Võ Thị Thu Thủy, công chức Tài
chính – Kế toán phường Trà Bá đến nhận công tác tại UBND phường Hoa Lư, đảm
nhiệm công tác Tài chính – Kế toán kể từ ngày 01/4/2020.
Điều 2. Bà Võ Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm cho
UBND phường Trà Bá để có mặt nhận công tác tại đơn vị mới đúng thời gian quy định.
Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND phường Hoa Lư phân công. Lương và các
khoản phụ cấp khác do UBND phường Hoa Lư tiếp tục trả theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND phường Trà Bá, UBND phường Hoa
Lư và bà Võ Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Lưu: VT, NV.
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