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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường  

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 
 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

UBND tỉnh Hà Nam về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Công văn số 107/SNV-CCVC ngày 08/8/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở 

Công Thương; 

Căn cứ Kết quả Hội nghị tập thể Lãnh đạo Sở lần 3 ngày 09/8/2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Tân, sinh ngày 19 tháng 4 năm 

1981; chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kỹ thuật an 

toàn - Môi trường giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thuộc 

Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. 

 Điều 2. Tiền lương và chế độ phụ cấp của ông Trần Đình Tân được hưởng 

theo quy định hiện hành của Nhà nước.   

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

Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và ông Trần Đình Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, TC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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