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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 

về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 

khoa học trẻ; số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước 

thuộc UBND tỉnh; số 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 phê duyệt kết quả xét tuyển 

công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, Bản mô tả công việc và 

Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan Sở Xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-

UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

  Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về việc 

tuyển dụng công chức; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận ông Trần Quỳnh Giao, sinh ngày 25/01/1994, trình độ 

chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng vào biên chế công chức Sở Xây dựng và bố 

trị tập sự tại phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị kể 

từ ngày 01/6/2021. Thời gian tập sự là 12 tháng. 

 

https://vndoc.com/mau-danh-sach-thi-sinh-tham-du-thi-tuyen-thi-nang-ngach-cong-chuc/download


 Phân công ông Hoàng Lê Trang, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc, 

hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị phân công, hướng dẫn nhiệm vụ cho ông Trần 

Quỳnh Giao trong thời gian tập sự. 

 Điều 2. Ông Trần Quỳnh Giao được tạm xếp ngạch chuyên viên, mã số 

01.003, bậc 2, hệ số 2,67; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương 

theo hệ số lương hiện hưởng, kể cả thời gian tập sự (thời gian hưởng phụ cấp tăng 

thêm là 05 năm). 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc - hạ tầng kỹ 

thuật và phát triển đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần 

Quỳnh Giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC    
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