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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc. 

 

 

Thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 

định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Do ông Nguyễn Minh Triết công chức Tư pháp – Hộ tịch phường có đơn 

xin thôi việc từ ngày 01/11/2020, qua ra soát trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 

cán bộ, công chức phường thì bà Nguyễn Ngọc Thùy, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường có bằng tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế phù hợp đảm nhận chức 

danh công chức Tư pháp – Hộ tịch phường. Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Chấp 

hành Đảng bộ phường Tân Quy Đông ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân phường 

thống nhất bố trí bà Nguyễn Ngọc Thùy, Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ 

phường kiêm nhiệm chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch phường dự kiến từ 

ngày 01/11/2020 (thay cho ông Triết) cho đến khi tuyển dụng được công chức 

Tư pháp – Hộ tịch mới. 

Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông kính đề nghị phòng Nội vụ 

phối hợp phòng Tư pháp thành phố Sa Đéc xem xét tham mưu trình UBND 

thành phố Sa Đéc ra quyết định kiêm nhiệm. 

Rất mong được sự chấp thuận của quý cơ quan./. 

  
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ TP; 

- Phòng Tư pháp TP; 

- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 

 

V/v xin bố trí kiêm nhiệm  

chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch 

phường Tân Quy Đông. 
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