
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /TB-HCTH    Kon Tum, ngày       tháng  01 năm 2023 

 
 

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; 

Lãnh đạo Sở thông báo đến Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; công 

chức và người lao động Sở Nội vụ về việc công khai các Quyết định về công tác 

cán bộ tại Bảng niên yết của Sở Nội vụ, như sau: 

1. Quyết định về việc bổ nhiệm ông Ngô Minh Cảnh giữ chức vụ Phó 

Trưởng ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ1. 

2. Các Quyết định về việc điều động công chức tại Sở Nội vụ2. 

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

vụ3. 

4. Thông báo lịch trực cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

20234. 

5. Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Nội vụ 

năm 2023; Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Nội vụ năm 20235. 

6. Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản tài liệu lưu 

trữ của Sở Nội vụ năm 20236. 

7. Quyết định thành lập Tổ kiểm kê tài sản và đánh giá tài sản tại Sở Nội vụ 

năm 20227. 

                                                 
1 Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 05/01/2023 về việc bổ nhiệm ông Ngô Minh Cảnh giữ chức 

vụ Phó Trưởng ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ. 

2 Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 17/01/2023 về việc điều động ông Trần Quang Vinh, Thanh 

tra viên Thanh tra Sở đến nhận công tác tại phòng Công chức viên chức; Quyết định số 20/QĐ-SNV 

ngày 17/01/2023 về việc điều động bà Hà Trần Thị Mai Anh, Chuyên viên phòng Thi đua - Khen 

thưởng đến nhận công tác tại Thanh tra Sở. 

3 Quyết định số 1658/QĐ-SNV ngày 30/12/2022 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với 

bà Phạm Thị Thanh Tuyền; Quyết định số 1662/QĐ-SNV ngày 30/12/2022 về việc nâng bậc lương 

thường xuyên đối với ông Nguyễn Thanh Hòa. 

4 Thông báo số 04/SNV-HCTH ngày 13/01/2023 của Sở Nội vụ Thông báo Lịch trực cơ quan 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

5 Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 13/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ tỉnh Kon 

Tum năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 17/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức thuộc Sở Nội vụ năm 2023. 
6 Quyết định số 06/QĐ-SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ 

và thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của Sở Nội vụ năm 2023 



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

Lãnh đạo Sở thông báo đến Trưởng các đơn vị, thuộc, trực thuộc Sở, công 

chức và người lao động Sở Nội vụ biết, theo dõi./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (biết); 

- 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 

 

                                                                                                                                                           
7 Quyết định số 1650/QĐ-SNV ngày 20/12/2022 của Sở Nội vụ thành lập Tổ kiểm kê và đánh 

giá tài sản tại Sở Nội vụ năm 2022. 
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