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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều động viên chức 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và Quyết định số 

1576/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về Phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ nhu cầu công việc và khả năng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức 

và Kết luận của Lãnh đạo Đài tại cuộc họp ngày 22/02/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Điều động bà Hoàng Thị Thùy Ninh – Biên tập viên Phòng Thời sự 

về nhận công tác tại Phòng Thư ký Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Khánh Hòa, kể từ ngày 01/03/2021. 

Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Phòng Thư ký Biên tập phân công. 

Bà Hoàng Thị Thùy Ninh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang 

đảm nhận cho đơn vị cũ đầy đủ trước khi nhận nhiệm vụ mới. 

Điều 2. Về chế độ, quyền lợi: 

- Bà Hoàng Thị Thùy Ninh hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác (nếu 

có) theo quy định hiện hành. 

- Từ 01/03/2021 đến 31/05/2021, bà Hoàng Thị Thùy Ninh thuộc đối tượng 

được hưởng thù lao. Từ 01/6/2021, căn cứ tình hình thực tế lãnh đạo Đài có quyết 

định sau. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Kế hoạch và Tài 

vụ, Thời sự, Thư ký Biên tập và bà Hoàng Thị Thùy Ninh căn cứ quyết định thi 

hành./. 

                  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Đài; 

- Lưu: VT, TCH                                                                       
          Lê Anh Vũ 
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