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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Quảng Xương 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2139/SNV-CCVC 

ngày 26/9/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Quảng Xương đối 

với các cá nhân có tên sau:  

1. Ông Đỗ Trí Hòa, sinh ngày 31/7/1983. 

Trình độ đào tạo: Kỹ sư Chăn nuôi thú y, ngành Chăn nuôi thú y; Thạc sĩ 

Chăn nuôi. 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Tiên Trang, huyện Quảng Xương.  

2. Ông Bùi Sỹ Hào, sinh ngày 27/3/1977. 

Trình độ đào tạo: Kỹ sư Kinh tế, ngành Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế. 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.  
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Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương quyết định tiếp 

nhận, bố trí và quản lý, sử dụng công chức theo đúng quy định hiện hành của 

pháp luật và phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ 

của UBND tỉnh.  

Giao Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, 

giám sát việc thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung kết quả thẩm định hồ sơ của các cá nhân 

nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND 

huyện Quảng Xương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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