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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy
định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối
với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy
định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối
với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính, Tổ chức - Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ đối với bà
Lê Thị Thu Hằng, Kế toán - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đến nhận nhiệm vụ
tại Bảo tàng tỉnh, kể từ ngày 10/9/2021.
Điều 2. Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Lê Thị Thu Hằng
được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước;
Nhiệm vụ cụ thể của bà Lê Thị Thu Hằng do Giám đốc Bảo tàng tỉnh phân công.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Tổ chức-Pháp chế, Trưởng
phòng Kế hoạch-Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Giám
đốc Bảo tàng tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan và bà Lê Thị Thu Hằng chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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