
                              

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:           /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Kon Tum, ngày       tháng     năm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Bảo,  

Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà  

giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy  

 

 GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UB ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1159-CV/HU ngày 15/11/2022 của Huyện ủy huyện 

Đăk Hà về trao đổi công tác cán bộ; 

Căn cứ Thông báo số 794-TB/BCSĐ ngày 31/10/2022 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về công tác các bộ; Thông báo số 852-TB/BCSĐ ngày  

25/11/2022 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận về công tác 

cán bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và            

Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Bảo, Phó 

Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà, giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý 

rừng đặc dụng Đăk Uy. 

Điều 2. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của ông Lê Ngọc 

Bảo được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc 

dụng Đăk Uy, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà, Thủ trưởng các đơn 

vị liên quan và ông Lê Ngọc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.    

 

Nơi nhận:    

 Như Điều 3; 

 UBND tỉnh; 

 Sở Nội vụ; 

 Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà; 

 Ban Giám đốc Sở; 

 Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

 Văn phòng Sở: Đăng Trang thông tin điện 

tử Sở; 

 Lưu: VT, TCCB (Sâm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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