
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

Sổ: 2341/QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vụ Bản, ngày 23 thảng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc điều động công chức cấp xã 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN v ụ  BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đôi, 
bổ sung một so điều của Luật To chức chỉnh phu và Luật Tô chức chính quyên địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định sổ 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, chông tham nhũng;
Căn cứ Quyết định sổ 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định quản ỉv tô chức bộ mảy và cán bộ, công chức, 
viên chức, giáo viên mâm non họp đông, lao động họp đông trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp có von góp của Nhà nước thuộc tính Nam Định;

Căn cứ Phương án sổ 01/PA-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Vụ Bản 
về việc chuyên đôi vị trí công tác đôi với công chức, viên chức năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tô chức - Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Trần Văn Căn, sinh ngày 05/11/1966, công chức Tài 
chính - kế toán xã Minh Thuận, đến nhận công tác tại UBND xã Tân Khánh, đảm 
nhiệm chức danh công chức Tài chính - kế toán xã Tân Khánh, kế từ ngày 
01/7/2022

Nhiệm vụ cụ thế thực hiện theo quy định và do Chủ tịch UBND xã Tân Khánh 
phân công;

Điều 2. Ông Trần Văn Căn có trách nhiệm bàn giao công việc ở đơn vị cũ để 
nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới; được hưởng lương theo giấy thôi trả lương của đơn vị 
cũ và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy - IIĐND - UBND huyện; Trưởng ban Tổ 
chức - Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND xã Minh Thuận, 
Chủ tịch UBND xã Tân Khánh và ông Trần Văn Căn căn cứ quyết định thi hành .Ạ,, ọ

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV.
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