
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số: 171/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Kỳ Thư, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm Công an viên thôn Trường Thanh xã Kỳ Thư 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

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

          Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH 12 ngày 21/11/2008 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, 

chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; 

 Xét đề nghị của Trưởng công an  xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm ông:  Nguyễn Tùng Lâm 

          Sinh năm: 1987 

Hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Giang - xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh – tỉnh 

Hà Tĩnh; 

  Đảm nhận chức vụ: Công an viên thôn Thôn Trung Giang; Kể từ ngày: 

05/7/2022 

 Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông (bà) thực hiện theo quy định của nhà 

nước và của địa phương đồng thời chịu sự điều động Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND 

xã; Trưởng, phó công an xã.  

Mọi chế độ của ông được hưởng theo quy định của Nhà nước và kể từ ngày 

05/7/2022 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND - UBND, Công an xã, Ban cán sự thôn Trung Giang, các 

bộ phận có liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./ 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- BTV Đảng ủy; 

- Đồng chí chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Ông Nguyễn Tùng Lâm, Thôn Trung Giang; 

- Lưu: VT,  CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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