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QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ điều đôṇg ông Hà Văn Doanh, Phó trưởng phòng Quản lý Tài 

nguyên nước và khoáng sản đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ  

chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường,  

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

 Căn cứ Quyết điṇh số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của 

UBND tỉnh Laṇg Sơn về viêc̣ quy điṇh chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn; Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 sửa đổi Điều 4 Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ quy 

điṇh chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Laṇg Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

 Thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 10/8/2020 của Đảng ủy Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ; 

 Theo đề nghi ̣của Chánh Văn phòng Sở tại Tờ trình số 110/TTr-VP ngày 

23/10/2020. 

QUYẾT ĐIṆH: 

 Điều 1. Điều đôṇg ông Hà Văn Doanh, Phó trưởng phòng Quản lý Tài 

nguyên nước và khoáng sản, đến nhâṇ công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, kể từ ngày 01/11/2020.  
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 Thời hạn bổ nhiệm đến khi nghỉ hưu theo chế độ hưởng bảo hiểm xã 

hội. 

 Điều 2. Ông Hà Văn Doanh được hưởng lương, phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo và các khoản phu ̣cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Ông Hà Văn Doanh có trách nhiêṃ bàn giao công viêc̣ đang đảm nhâṇ và 

tài sản (nếu có) cho trưởng phòng Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản, 

trước khi nhâṇ công tác mới. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc Trung tâm Tài 

nguyên và môi trường và ông Hà Văn Doanh chiụ trách nhiêṃ thi hành Quyết 

điṇh này./.        

   Nơi nhâṇ:                                                                                        
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lañh đaọ Sở; 

- Các phòng, đơn vị, chi cục thuộc Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, Hồ sơ.       

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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