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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc phân cấp điều động viên chức  
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

 Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 13/3/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc khắc phục sau kiểm điểm sâu năm 2017; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn thực hiện 

điều động viên chức trong đơn vị và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

(trừ viên chức lãnh đạo quản lý) để chủ động điều hành giải quyết công việc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Sở, 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.      

                             
Nơi nhận:                                                                       
Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 2 (T/h);                                                                                 
- Sở Nội vụ ( b/c); 

- UBND các huyện, TP;  

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở;       

- Lưu:VT (38b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Nông Văn Kỳ 
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