
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1556/QĐ-UBND Quan Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng  

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Lư 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
 Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của 
UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành Quy định về 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; 

Căn cứ Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND 
tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 
luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viêc chức lãnh đạo quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 819-QĐ/HU ngày 08/11/2016 của Huyện ủy Quan 
Sơn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; 
Căn cứ Quyết định số 1484-QĐ/HU ngày 09/3/2018 của Huyện ủy Quan Sơn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán 
bộ ứng cử; 

Căn cứ Thông báo số 05-TB/BTCHU ngày 01 tháng 7 năm 2020 của 

Ban Tổ chức Huyện ủy Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về công 
tác nhân sự cán bộ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông: Nguyễn Ngọc Huynh 

 Sinh ngày 07 tháng 05 năm 1977. 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Quản lý giáo dục. 

 Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân 

tộc bán trú THCS Tam Lư, huyện Quan Sơn. 

 Tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

THCS Tam Lư, huyện Quan Sơn. 

 Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (60 tháng), kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

 Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Ngọc Huynh được 

hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Huynh chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy (để b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Tiến Thành 
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