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Hậu Giang, ngày 03

tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm ngạch công chức
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh
Hậu Giang Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh
Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc công nhận kết quả xét chuyển từ viên chức sang công chức;
Xét đề nghị tại Công văn số 3300/SKHĐT-VP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc xin tiếp nhận chuyển công tác đối với ông Tạ Thanh Tùng và Công
văn số 2694/SNNPTNT-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về việc chuyển công tác đối với ông Tạ Thanh Tùng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động ông Tạ Thanh Tùng, Chuyên viên Trung tâm Khuyến nông
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, nhiệm vụ cụ thể do lãnh đạo cơ quan, đơn vị mới phân
công.
Điều 2. B ổ n h i ệ m n g ạ c h c ô n g c h ứ c đ ố i v ớ i ông Tạ Thanh Tùng v à o n g ạ c h :
C h u y ê n v i ê n , m ã n g ạ c h : 0 1 . 0 0 3 k ể t ừ n g à y 0 1 / 4 / 2 0 2 0 . Ông Tạ Thanh Tùng được
hưởng hệ số lương bậc 3 của ngạch Chuyên viên là 3,00. Thời gian tính nâng lương lần
sau kể từ ngày 01/3/2018.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và ông Tạ Thanh
Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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