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

Số: /QĐ-ƯBND Phủ Quốc, ngày tháng năm 2023
QƯYÉT ĐỊNH

về việc đỉều động, bỗ nhiệm viên chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ QƯÓC

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức
chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng II năm 2010; Luật sửa đoi, bo sung
một so điều của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 thảng 11
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 thảng 9 năm 2020 của
Chỉnh phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/202Ỉ/QĐ-ƯBND ngày 04 thảng 8 năm 2021
của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyến
dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của úy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại tờ trình số 40/TTr-PNV ngày
07 thảng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Mạnh Lân, Hiệu trưởng

Trường Mầm Non An Thới, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hàm
Ninh.

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.
Điều 2. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Phan Thị Mạnh Lân có trách

nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho người thay thế.
Tiền lương và các quyền lợi khác của bà Phan Thị Manh Lân 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, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan, Trường Mầm Non An Thới, Trường Mầm Non Hàm Ninh
và bà Phan Thị Mạnh Lân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.TrU-^
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- CT, các PCT ƯBND thành phổ;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;- Lưu: VT, tvtuyen.nl^

ỹnh Quang Hưug



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

Số: ẠO /TTr-PNV Phủ Quốc, ngày 0^ tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
về việc ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhỉệm lại viên chức

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tíiáng 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 115/2020/NĐ-CP ngày 25 ứiáng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết đinh số 10/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tíiáng 8 năm 2021 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyên dụng,
sử dụng và quản lý viên chức ứiuộc ứiẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quy định số 1063-QĐ/TƯ ngày 19 ứi^g 5 năm 2022 của Ban
Thưcmg vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử.

Căn cứ Biên bản số oỹ /BB-ƯBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của ủy
ban nhân dân thành phố họp Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố về công tác
cán bộ;

Căn cứ Thông báo số ỹ'3 /TB-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của ủy
ban nhân dân thành phố về việc bổ nhiệm lại viên chức.

Nhằm kiện toàn tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý, điều hành giải
quyết công việc tại các đơn vị Trường học thuộc ứiẩm quyền quản lý của ủy ban
nhân dân thành phố. Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
xem xét, ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ đối
với các trường hợp sau:

1. Điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Mạnh Lan, Hiệu trưởng Trường
Mầm Non An Thới, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hàm Ninh.

2. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hỉền, Hiệu trưởng Trường Mầm
Non Hàm Ninh, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm Non An Thới.

3. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học
An Thới 3, giữ chức vụ Hiệu trưcmg Trường Tiểu học An Thới 2.

4. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Huyen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học
An Thói 2, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiếu học An Thới 3.



5. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường
Trung học cơ sở An Thới 1, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung
học cơ sở An Thới 2.

6. Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu
học và Trung học cơ sở Thổ Châu, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung
học cơ sở An Thới 1.

7. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưỏmg Trường Mầm Non An Thới đối
với bà ưông Thị Ngọc Diệp.

8. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hàm Ninh
đối với bà Cù Thị Quý.

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

Nơi nhận:
- CT, các PCT ƯBND thành phố;
- Trưởng, các Phổ trưởng phòng;
- Lưu: VT, tvtuyen.
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