
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v cử công chức đến làm việc 

tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh. 

 

      
        Kính gửi:  

                       - Sở Nội vụ; 

                       - Sở Giao thông vận tải; 

                       - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 
  

Xét đề nghị của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tại Công văn số 

114/HCC-HCQT ngày 17/5/2022 về việc đề nghị phê duyệt công chức đến làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (kèm theo Công văn số 

2405/SGTVT-VP ngày 13/5/2022 của Sở Giao thông vận tải); trên cơ sở tham 

mưu của Sở Nội vụ tại Công văn số 1020/SNV-TCBC ngày 20/5/2022, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:   

Thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1020/SNV-TCBC 

ngày 20/5/2022 về việc cử công chức đến làm việc tại Trung  tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh; giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 5379/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và thẩm quyền theo phân cấp, quyết 

định cử ông Trịnh Đông Sơn, chuyên viên Phòng Quản lý Phương tiện và Người  

lái, Sở Giao thông vận tải đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh thay ông Lê Văn Tự; thời hạn làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh là 12 tháng, kể từ ngày 01/6/2022./.   

  
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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