
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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

Số:           /QĐ-STNMT Khánh Hòa, ngày        tháng  9  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Khánh 
Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
nguyên và Môi trường;

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa 
về tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển 
chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 
quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng Phòng và 
tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thi tuyển chức danh 
Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- - Như điều 2;
- - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- - Sở Nội vụ;

- - Lưu: VT, Hồng.

GIÁM ĐỐC


		2018-09-13T15:28:54+0700
	Việt Nam
	Võ Tấn Thái
	Võ Tấn Thái<vtthai@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2018-09-14T11:04:14+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2018-09-14T11:04:24+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2018-09-14T11:04:33+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




