
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 72 /GM-UBND Đình Lập, ngày 22 tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Họp xét danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi  

vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP  

 
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 

quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 

01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức;  

UBND huyện Đình Lập tổ chức họp xét danh sách công chức, viên chức 

đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng các Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Tài nguyên 

và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- 01 công chức phòng Nội vụ. 

 2. Thời gian: Từ  giờ 8h00 phút, ngày 24/5/2019. 

 3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Chuẩn bị: Giao phòng Nội vụ chuẩn bị các tài liệu, điều kiện cần thiết 

để phục vụ cuộc họp. 

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                
- Như thành phần;                                                                      
- VP HĐND và UBND huyện;                                              

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Ninh Thu Giang 
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