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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 07 tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phân công cán bộ phụ trách công tác 

 Chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật xã  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 

Căn cứ Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 02 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong khóa XIX về việc Quy định chức danh, số 

lượng và mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn. 

Căn cứ đơn xin thôi làm công tác chăn nuôi, thú y của ông Trần Minh 

Ngọc và Đơn xin làm việc của ông Trần Văn Hiếu. 

Căn cứ Hợp đồng làm việc số 01/HĐ ngày 05/01/2022 giữa Lãnh đạo 

UBND xã và ông Trần Văn Hiếu, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân công ông Trần Văn Hiếu. Sinh ngày: 26/10/1971  

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Chăn nuôi Thú y. 

Chức vụ đảm nhận: Cán bộ bán chuyên trách xã phụ trách lĩnh vực chăn 

nuôi thú y, bảo vệ thực vật. 

Điều 2. Ông Trần Văn Hiếu có nhiệm vụ tham mưu thực hiện tốt công tác 

Chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn xã và được hưởng các khoản phụ 

cấp theo quy định kể từ ngày 05/01/2022 

 Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính, các  ban ngành liên quan 

và ông Trần Văn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- BTV Đảng ủy (để biết) 

- Như điều 3; 

- Lưu:VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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