
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số: 788 /UBND-NV 
 

V/v miễn nhiệm ngạch thanh tra viên 

và bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch 

chuyên viên đối với công chức 

Đình Lập, ngày 24  tháng  7 năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ Quy 

định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 

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; 

 Căn cứ tình hình thực tế cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị trực thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, Huyện ủy, UBND huyện đã ban Quyết 

định điều động, luân chuyển đối với 02 công chức công tác tại Thanh tra huyện 

đến nhận công tác tại cơ quan, đơn vị trong huyện, cụ thể như sau: 

 1. Ông Nguyễn Tuấn Toại, Phó Chánh Thanh tra huyện, luân chuyển đến 

nhận công tác tại UBND xã Kiên Mộc, kể từ ngày 01/6/2019; 

 2. Ông Mã Văn Hòa, Công chức Thanh tra huyện, điều động đến nhận 

công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, kể từ ngày 05/7/2019; 

 Căn cứ vị trí việc làm và công việc hiện tại của ông Nguyễn Tuấn Toại và 

ông Mã Văn Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ thẩm 

định, trình UBND tỉnh miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với 02 công chức và 

bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định (cụ thể có danh sách kèm theo văn 

bản). 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định 

miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với 02 công chức trên theo quy định./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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