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SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  33  /QĐ-SXD            Đồng Tháp, ngày     07   tháng   6    năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thảo 

giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Xây dựng  
                                                              

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP 

 Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 5 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức của công chức; 

 Theo đề nghị của Văn phòng Sở,     

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chánh Văn 

phòng Sở Xây dựng  giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Xây dựng kể từ ngày 01 

tháng 6 năm 2018.  

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thảo được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy 

định hiện hành. 

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

Điều4. Văn phòng Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở và ông Nguyễn Văn Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng QLĐTTP, P.KTHT huyện, thị; 

- Ban QLDA&PTQĐ TP, huyện thị; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, Ttbc. 

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hà Luân 
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