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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 

 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 25/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức 

viên chức cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên; Quyết định số 
14/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củ a Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, ngày 22/10/2019 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Công văn số 1443/SNV-TCCCVC ngày 11/10/2021 của Sở Nội vụ về 
việc điều động và giao nhiệm vụ viên chức quản lý trong trường hợp thực hiện thủ 

tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 1102-CV/BTCTU ngày 27/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy về việc trao đổi về tiêu chuẩn chính trị; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 51/TB-KKT ngày 18/10/2021 của Trưởng Ban 

Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp Lãnh đạo - Đảng ủy mở rộng về công tác cán bộ và  
hồ sơ thực hiện quy trình công tác cán bộ ngày 26/10/2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích tại Tờ trình số 04/TTr-
DVCI ngày 18/10/2021 và Chánh Văn phòng BQL Khu kinh tế. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Vũ Hoàng - Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ 
công ích thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm. 

Phụ cấp chức vụ được hưởng hệ số: 0,4. 
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Điều 2. Lương và các chế độ của ông Lê Vũ Hoàng do Trung tâm Dịch vụ 
công ích chi trả theo quy định hiện  hành. 

Điều 3. Phân công ông Lê Vũ Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công 
ích kiêm nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn đầu tư và chịu 

trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Trung tâm trong thời gian Trung tâm thực 
hiện thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Thời gian kiêm nhiệm 

cho đến khi hoàn thành thủ tục giải thể Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn đầu tư.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021. Chánh Văn phòng, 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban 
Quản lý Khu kinh tế, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Lê Vũ Hoàng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                    
- Như Điều 4; 
- Trưởng Ban QL KKT; 
- Các PTB QL KKT (đ/b);                                                                               
- Lưu: VT, VP, Hồ sơ CCVC (6b). 

 TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 

  

Nguyễn Xuân Hùng 
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