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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công viên chức lãnh đạo, quản lý 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 234-TB/HU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với viên chức lãnh đạo quản lý đơn vị thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện và phân công phụ trách Chi bộ Công trình công cộng huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

tại Tờ trình số 216/TTr-NVLĐTB&XH ngày 11/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công bà Lê Mộng Thúy - Phó Trưởng Ban Quản lý Công trình 

công cộng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành Ban Quản lý Công trình công 

cộng huyện từ ngày 22/6/2021 cho đến khi chức danh Trưởng Ban Quản lý Công 

trình công cộng được kiện toàn. 

Bà Lê Mộng Thúy được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện 

hành. 

Điều 2. Bà Lê Mộng Thúy có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo, 

quản lý, điều hành và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý Công 

trình công cộng từ ông Trần Văn Nhàn theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; bà Lê 

Mộng Thúy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Kho bạc Nhà nước Côn Đảo; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ban Quản lý Công trình công cộng; 

- Ông Trần Văn Nhàn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- 09 khu dân cư (niêm yết); 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

 

CHỦ TỊCH 
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