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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quy định số 10-QĐi/TU ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử;
Thực hiện Thông báo số 413-TB/TU ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 92/TTr-SNV ngày 26
tháng 7 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phong
Thổ đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Điều 2. Lương của ông Vương Thế Mẫn do đơn vị mới trả tiếp theo giấy
báo thôi trả lương của đơn vị cũ.
Ông Vương Thế Mẫn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và các khoản
phụ cấp khác theo quy định hiện hành và có trách nhiệm bàn giao công việc
đang đảm nhiệm, tài sản đang quản lý cho đơn vị cũ trước khi đến nhận nhiệm
vụ tại đơn vị mới theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND
huyện Phong Thổ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Vương
Thế Mẫn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, Th2.
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