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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận công chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 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 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp 

nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp nhận vào làm công chức;  

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở (sau khi thống nhất trong Lãnh đạo Sở). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận ông Hoàng Tuấn Anh (sinh ngày 10/6/1982, trình độ 

chuyên môn: tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý tài nguyên rừng và môi trường), 

viên chức Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đến nhận công tác tại Phòng Đất đai 1, Sở Tài nguyên và 

Môi trường kể từ ngày 04/01/2022. 

Điều 2. Ông Hoàng Tuấn Anh được tạm xếp ngạch chuyên viên, mã số 01.003, 

bậc 5, hệ số 3,66; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/02/2020. 

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Văn 

phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cử ông Hoàng Tuấn Anh tham gia khóa bồi 

dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức 

trước khi bổ nhiệm vào ngạch. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Đất đai 1, thủ trưởng các phòng, đơn 

vị có liên quan và ông Hoàng Tuấn Anh căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KT, VP, NTH. 

 Gửi Bản giấy và điện tử. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

  Nguyễn Thanh Điện 
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