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

Số: ãòli /QĐ-ƯBND Phủ Quốc, ngày 0^ tháng Oalnăm 2023
QƯYỂTĐỊNH

về việc điều động, bấ nhỉệm viên chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ PHÚ QUỐC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng II năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 thảng 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 thảng 9 năm 2020 của
Chỉnh phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

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

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu

học An Thới 3, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 2.
Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.
Điều 2. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Lê Thị Hằng có trách nhiệm

bàn giao công việc đang phụ trách cho người ứiay thế.
Tiền lương và các quyền lợi khác của bà Lê Thị Hằng 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 Tiểu học An Thới 3, Trường Tiểu học An Thới 2 và
bà Lê Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Huỳnh Quang Hưìig
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