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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ  

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 15/11/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Quyết định số 274-QĐ/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 422/SGTVT-

VPS ngày 11/3/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 847/TTr-SNV ngày 

24/3/2021 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh Nam Định đối với ông Phan Phương Đông, sinh ngày 30/10/1961, kể từ 

ngày 22/3/2021 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Điều 2. Ông Phan Phương Đông được hưởng phụ cấp chức vụ Chánh Văn 

phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, hệ số 0,5 (không phẩy năm) và các 

khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định hiện hành. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Phan Phương Đông chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Đình Nghị 
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