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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiêm nhiệm chức danh chức danh Văn thư - Lưu trữ xã Cát Vân 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 

tỉnh về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với các hội đặc thù ở cấp xã; 

chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã 

hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

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

Thanh Hoá, về việc ban hành Quy định 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; 

Xét đề nghị của UBND xã Cát Vân tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 

07/3/2023 về việc đề nghị cho công chức kiêm nhiệm chức danh Văn thư - Lưu trữ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bà Lê Thị Hiệp; Sinh ngày: 20 tháng 4 năm 1988 

Đơn vị công tác: UBND xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Chức danh hiện đảm nhiệm: Công chức Văn phòng - Thống kê. 

Kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách: Văn thư - Lưu trữ. 



Điều 2. Bà Lê Thị Hiệp chịu trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật. Phụ cấp và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Cát Vân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên 

quan và bà Lê Thị Hiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch các Phó CT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
               Nguyễn Đức Đồng 
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