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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán Văn phòng Sở Công Thương 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ 

cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị 

kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương; Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở tại Văn bản số 20/CV-VP ngày   

30/9/2022 về việc ban hành Quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Văn phòng Sở Công Thương đối với 

bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương. 

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (60 tháng) kể từ ngày 01/10/2022. 

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của bà Phạm Thị Bích Thủy thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết 

định số 194/QĐ-SCT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Công Thương. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị liên quan và 

bà Phạm Thị Bích Thủy căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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