
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 5G5iS/QĐ-UBND Phủ Quốc, ngày AO tháng ẠẬ năm 2022

QƯYỂT ĐỊNH
về việc đỉều động, bổ nhỉệm công chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ PHÚ QUÓC

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đôi, bố sung một sọ điểu của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tố chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật cản bộ, công chức ngày 13 thảng 11 năm 2008; Luật sửa
đôi, bô sung một sọ điểu của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viền chức ngày 25
thảng 11 năm 2 019; •

Căn cứ Nghị định sỗ 138/2020/NĐ-CP ngày 27 thảng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định ve tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyến dụng,
sử dụng và quản lý công chức thuộc thấm quyền quản lỷ của úy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-ƯBND ngày 21 thảng 01 năm 2022
của Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế bố nhiệm, bổ nhiệm
lại, luân chuyên, từ chức, miễn nhiệm, kẻo dài thời gian giữ chức vụ đối với
công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng và tương
đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Thông báo số 610-TB/TƯ ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ban
Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bẻ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Công văn sổ 414/TTr-VP ngày 27 thảng 10 năm 2022 của Thanh
tra tỉnh Kiên Giang về việc thỏa thuận điều động, miễn nhiệm Thanh tra viên;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 508/TTr-PNV
ngày 07 tháng II năm 2022.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Lợi, Phó Chánh Thanh tra
thành phô, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Mồi trường.

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.



Điều 2. Tiền lương và các quyền lợi khác của ông Trần Quang Lợi được
thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân,
Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng Phòng Tài nguyên
và Môi trưòmg, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Quang
Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./r»ví>—-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Tài nguyên và Môi ữưòmg;
- Thanh tra Thành phố;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;- Lưu: VT, tvtuyen.nXi^

CHỦ TỊCH

Huỳnh Quang



ƯBND TP PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ỹOỈ^ /TTr-PNV Phủ Quốc, ngày thảng năm 2022
TỜ TRÌNH

về việc ban hành Quyết định điều động, bổ nhỉệm công chức

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25
tháng 11 nấm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng,
sử dụng và quản lý công chức ứiuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-ƯBND ngàỵ 21 tháng 01 năm 2022
của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công
chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng và tương đương
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Thông báo số 608-TB/TƯ, 610-TB/TƯ ngày 02 tháng 11 năm
2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Công văn số 414/TTr-VP ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Thanh
tra tỉnh Kiên Giang về việc tìiỏa thuận điều động, miễn nhiệm Thanh tra viên.

Để kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các
cơ quan, đơn vị. Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem
xét, ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các ông có tên, giữ chức
vụ sau:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Lợi, Phó Chánh Thanh tra
thành phố, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên
và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố.

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp
thuận./.

Nơi nhận: JỊ:Rtíỏ5JG PHÒNG
- CT, các PCT ƯBND thành phố;
- Trưởng, các Phó trưởng Phòng; \Ệ\
- Lưu: VT, tvtuyen. „

hanh Long
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ƯBND TP PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5^^ /TTr-PNV Phủ Quốc, ngày 01 tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
về vỉệc ban hành Quyết định kỷ luật đấỉ vớỉ bà Hồ Thị Thanh,

vỉên chức Trường Mầm non Cửa Dương

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ N^ị đinh số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật viên chức Trường Mầm non Cửa
Dưofng tại Tờ trình số 307/BB-MN ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc đề xuất
kỷ luật đối với viên chức Hồ Thị Thanh, giáo viên Trường Mầm non Cửa
Dưong;

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban
hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với bà Hồ Thị
Thanh, viên chức Trường Mầm non Cửa Dương.

Lý do: vi phạm hành vi ứieo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định số
112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ: "Vi phạm quy định của
pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình;
bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên
chức".

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết
đinh./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- CT, các PCT UBND thành phố; !fỉNG PHÒNG
- Phòng Nội vụ; vĩ <^f^A •tTỈì0HJ\UUlw
- Lưu: VT, nphaỉ.

Nguyện Duy Linh


