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TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biệt phái viên chức đến công tác tại UBND thành phố Sầm Sơn  

để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường biển,  

trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 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; 

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 

của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 135/SNV-TCBC 

ngày 19/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Biệt phái 10 viên chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa đến công tác tại UBND thành phố 

Sầm Sơn để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường biển, 

trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn (có danh sách kèm theo). 

Thời gian biệt phái là 01 năm (12 tháng), kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị cử viên chức biệt phái có trách nhiệm: 

1. Bố trí viên chức bàn giao, tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên 

quan của viên chức được cử biệt phái, để nhận nhiệm vụ mới tại UBND thành 

phố Sầm Sơn. 

2. Tiếp tục quản lý, theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy 

định đối với viên chức trong thời gian được cử biệt phái; tiếp nhận và bố trí việc 
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làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức nêu trên khi hết thời hạn 

biệt phái. 

Điều 3. UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm: 

1. Thực hiện phân công công tác và quản lý viên chức trong thời gian 

biệt phái. 

2. Bố trí các điều kiện cần thiết để viên chức được cử biệt phái thực hiện 

nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức được biệt 

phái theo quy định của pháp luật. 

3. Đánh giá kết quả trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức được 

biệt phái, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời gửi các đơn vị quản lý để 

làm cơ sở đánh giá và phân loại viên chức. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, khen thưởng đối với viên chức được cử biệt phái, khi kết thúc thời gian 

biệt phái. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài 

chính, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa, Giám đốc 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy Sầm Sơn; 

- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 



DANH SÁCH 

Viên chức được biệt phái để tăng cường cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Vũ Thị Văn 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa  

2 Dương Khắc Dũng 
Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa  

3 Trịnh Ngọc Đồng 
Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông số 1 Thanh Hóa  

4 Lê Văn Lương 
Phòng Kỹ thuật thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông số 1 Thanh Hóa  

5 Lê Thành Hưng 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông số 1 Thanh Hóa 
 

6 Lê Thùy Linh 
Văn phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 

Thanh Hóa 
 

7 Trương Công Tú 
Phòng Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa 
 

8 Khương Huy Bằng 
Phòng Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa 
 

9 Nguyễn Văn Quang 
Phòng Giám sát thi công xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa 
 

10 Nguyễn Xuân Thiệp 
Phòng Quản lý bảo trì và tuần kiểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông số 2 Thanh Hóa 
 

 

(Danh sách này gồm có 10 người)./. 
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