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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức 

 Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 01/7/2019; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh 

Đắk Nông, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh 

Đắk Nông, ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2020; 

Xét đề nghị của các phòng, đơn vị trực thuộc sở về việc chuyển đổi vị trí 

công tác công chức,  hợp đồng lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên 

chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm phê 

duyệt danh sách, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các hợp 

đồng lao động theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của đơn vị 

mình. 
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- Giao Trưởng các phòng thuộc Sở chủ động, phân công nhiệm vụ, địa bàn 

được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý đối với những công chức thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác có tên tại Điều 1 quyết định này. 

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

Các ông Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các Phó GĐ sở;                      

- Lưu: VT-VP(Y). 

GIÁM ĐỐC 

   

 

Lê Trọng Yên 
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