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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, 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; khả năng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên 

chức và Thông báo kết luận của Đảng ủy, Lãnh đạo Đài về công tác tổ chức, 

cán bộ số 08/TB-PTTHKH ngày 15/3/2021; 

Căn cứ Công văn số 242-CV/ĐUK ngày 09/04/2021 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh về việc đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.  

Thời hạn giữ chức vụ là : 05 năm, kể từ ngày 01/05/2021. 

Giao ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng nhiệm vụ phụ trách 

Phòng Văn nghệ và Giải trí. 

Điều 2. Ông Phạm Ngọc Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy 

định hiện hành kể từ ngày được bổ nhiệm lại. 

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

hoạch và Tài vụ, Văn nghệ và Giải trí và ông Phạm Ngọc Hùng căn cứ quyết 

định thi hành./. 

 

                  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Đài; 

- Lưu VT, TCHC.            

                                      Lê Anh Vũ 
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