
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-STTTT Hà Tĩnh, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm cán bộ 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

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

chức của Sở Thông tin và Truyền thông; 

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 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ ý kiến của Chi ủy Sở Thông tin và Truyền thông và kết quả lấy ý kiến 

bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 

18/11/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.  

Điều 2. Tiền lương và chế độ của ông Phan Anh Tú thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Phan Anh Tú căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chi ủy Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đậu Tùng Lâm 
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