
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bảo Lâm, ngày       tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biệt phái viên chức kế toán 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 

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

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Biên bản số 1210/BB-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm về việc họp xét về công tác cán bộ trong đó có nội dung về 

biệt phái viên chức kế toán; 

Căn cứ ý kiến nhất trí cho biệt phái viên chức của Giám đốc Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Biệt phái bà Đàm Thị Chính, kế toán Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đến công tác 

tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, kể từ 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2022. 

Nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phân công. Trong thời gian biệt phái bà Đàm Thị Chính vẫn đảm bảo 

công tác kế toán tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 

 Điều 2. Lương và khoản phụ cấp khác (nếu có) của bà Đàm Thị Chính 

thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc 

Trung tâm GDNN - GDTX, Thủ trưởng cơ quan liên quan và bà Đàm Thị 

Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT,  Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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