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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

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; Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 

22/11/2018 về việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở 

Tài nguyên và Môi trường theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Uỷ ban nhân dân 

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 Thông báo số 165-TB/ĐUK, ngày 23/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông kết luận về tiêu chuẩn chính trị;  

Căn cứ vào nhu cầu công việc và năng lực, phẩm chất cán bộ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Yến, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Văn phòng Đăng ký đất đai giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông. 

Thời hạn giữ chức vụ không quá 5 năm, kể từ ngày 01/01/2021. 

Điều 2. Tiền lương và các khoản phụ cấp của bà Phạm Thị Yến được thực hiện 

theo quy định hiện hành.  

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

Các ông Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và bà Phạm 

Thị Yến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Bùi Thanh Hà 
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