
ỦY BAN  NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

Số: 2859 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Anh, ngày 20   tháng 6 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

tại Trung tâm hành chính công huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND, ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cá 

bộ công nhân viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND sau khi thống nhất với các phòng ban, đơn vị liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 

Trung tâm Hành chính công huyện (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành 

chính công huyện được hưởng tiền lương, phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện 

hành tại cơ quan, đơn vị cử đi và chế độ hỗ trợ của huyện (nếu có). 

Cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công 

huyện chịu sự quản lý của cơ quan, đơn vị cử đi; chấp hành nghiêm chỉnh các 

Quy chế, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Lãnh đạo Trung 

tâm về việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính của 

cá nhân, tổ chức. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT; 

- Gửi văn bản giấy + điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 
 

Bùi Quang Hoàn 



DANH SÁCH 

Cán vộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /6/2018 của UBND huyện) 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Email 

1 Nguyễn Thị Cẩm Linh 10/9/1981 
Phó Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND 
0914826222 camlinh.ka@hatinh.gov.vn 

2 Nguyễn Mỹ Hạnh 31/12/1984 
Kế toán Văn phòng HĐND & 

UBND 
0945703005 myhanh.ka@hatinh.gov.vn 

3 Trần Thị Hồng Hạnh 20/5/1988 
Chuyên viên Văn phòng HĐND 

& UBND 
0979017495 tranthihonghanh@hatinh.gov.vn 

4 Hoàng Giang 10/4/1992 Chuyên viên phòng Nội vụ 01648228178 hoanggiang.ka@hatinh.gov.vn 

5 Trần Hồng Quân 25/6/1980 Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH 0975865777 anhquan7988@gmail.com 

6 Hoàng Văn Thuật 06/02/1983 Chuyên viên Thanh tra huyện 0988719518 thuatkyanh@gmail.com 

7 Đoàn Hồng Sơn 15/8/1987 Chuyên viên phòng KT&HT 0963047404 sondoan87@gmail.com 

8 Hoàng Thị Ngọc Trâm 09/02/1993 Chuyên viên phòng TC-KH 0983626893 hoangthingoctram.ka@hatinh.gov.vn 

9 Nguyễn Văn Thái 02/9/1983 
Viên chức Trung tâm ƯDKHKT 

& BVCTVN 
0987848036 nguyenthaiubka@gmail.com 

10 Nguyễn Tiến Thống 10/9/1978 Cán bộ phòng GD & ĐT 0917384127 tienthong78@gmail.com 

11 Phan Văn Thoại 24/4/1983 Cán bộ phòng VH - TT 0967604456 phanvanthoai.ka@ hatinh.gov.vn 

12 Nguyễn Thị Ngọc Bé 29/11/1988 Chuyên viên phòng Tư pháp 0975265161 ngocbe.ka@hatinh.gov.vn 

13 Trần Hải Cường 28/7/1993 
Công chức biệt phái tại phòng 

TN&MT 
0939355553 tranhaicuong.ka@hatinh.gov.vn 

14 Bùi Thị Diễn 12/4/1992 Viên chức Bảo hiểm xã hội  0912912492 dienbt@hatinh.vss.gov.vn 
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