
      UBND TỈNH LẠNG SƠN   
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  60 /QĐ -SGTVT        Lạng Sơn, ngày  29  tháng 5  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban

 Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 
tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/05/2020 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Văn bản số 534/UBND –THNC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh 
về việc thống nhất kết quả xét tuyển đặc cách đối với trường hợp đặc biệt trong 
tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số  33- NQ/ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng ủy Sở giao 
thông vận tải về công tác tổ chức cán bộ;

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tiếp nhận vào viên chức đối với ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn và 
bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 
thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 01/6/2020.  

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Anh Tuấn do Giám đốc  Sở Giao thông 
vận tải phân công.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn vào chức danh nghề nghiệp Kỹ 
sư mã số V.05.02.07, bậc 7, hệ số 4,32, kể từ ngày 01/6/2020. Thời điểm xét để 
tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 01/03/2019    

Điều 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng phụ cấp lãnh đạo là 0,7 và 
các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định.



Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì 
hạ tầng giao thông; Trưởng các phòng ban thuộc Sở Giao thông vận tải và ông 
Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: HSCC, VT.

        GIÁM ĐỐC

         Nghiêm Văn Hải


