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THÔNG BÁO 
Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ 

 
 

Thực hiện Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Sở Nội vụ thông báo đến Trưởng các 
đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; công chức và người lao động về việc công khai các 
Quyết định về công tác cán bộ tại Bảng niên yết của Sở Nội vụ và trên Ioffice, 

như sau: 

1. Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức1. 

2. Quyết định tiếp nhận công chức2. 

3. Các Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Sở Nội 

vụ3. 

4. Các Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng: 

Công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương; Lãnh đạo quản lý cấp sở và 
tương đương; Lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương; Lãnh đạo quản lý cấp 

phòng và tương đương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

công tác dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh4. 

5. Các Quyết định Phê duyệt kết quả: Chỉ định thầu, gói thầu Thí điểm cọc 

công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum; chỉ định đơn vị cung cấp vật 
tư khen thưởng5. 

6. Quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 20226. 

(Có các Quyết định gửi kèm theo Thông báo này) 

 

 

                                                 
1 Quyết định số 1619/QĐ-SNV ngày 18/11/2022 về việc điều động và bổ nhiêm công chức. 
2 Quyết định số 1618/QĐ-SNV ngày 18/11/2022 về việc tiếp nhận công chức. 
3 Quyết định số 1560/QĐ-SNV ngày 26/10/2022; Quyết định số 1561/QĐ-SNV ngày 26/10/2022; Quyết 

định số 1629/QĐ-SNV ngày 24/11/2022; Quyết định số 1633/QĐ-SNV ngày 24/11/2022; Quyết định số 

1630/QĐ-SNV ngày 24/11/2022. 
4 Quyết định số 1540/QĐ-SNV ngày 21/10/2022; Quyết định số 1566/QĐ-SNV ngày 31/10/2022; Quyết 

định số 1593/QĐ-SNV ngày 08/11/2022; Quyết định số 1594/QĐ-SNV ngày 08/11/2022; Quyết định số 

1608/QĐ-SNV ngày 15/11/2022; Quyết định 1634/QĐ-SNV ngày 25/11/2022. 
5 Quyết định số 1559/QĐ-SNV ngày 09/11/2022; Quyết định số 1615/QĐ-SNV ngày 09/11/2022. 
6 Quyết định số 1610/QĐ-SNV ngày 15/11/2022. 



2 
 

Thông báo đến công chức và người lao động Sở Nội vụ được biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (biết); 
- Thanh tra tỉnh (t/d); 
- Ban Thanh tra nhân dân SNV; 
- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở SNV; 
- Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở (biết); 
- Toàn thể CC SNV (biết); 
- Lưu: VT, HCTH. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG PHÒNG HC-TH 

 

 
 

 
 

 
 Trần Ngọc Tuấn 
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