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            Hưng Yên, ngày  15  tháng 10  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
“V/v Bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo  

diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý” 

   
 

     Kính gửi:  

                                         - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên; 

                                         - Sở Nội vụ Hưng Yên. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ- UBND ngày 09/3/2015 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý;   

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; 

Thực hiện Nghị quyết số 162-NQ-BCSĐ ngày 09/10/2019 của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm lại; giao phụ trách điều hành; 

tiếp tục bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do sắp xếp, tổ chức lại đơn 

vị; chu chủ trương bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ diện Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh quản lý. 

            Ngày 10/10/2019, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã họp, thảo luận và nhất trí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội 

vụ) bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm đối với các đồng chí có tên sau: 

 1. Đồng chí Nguyễn Công Trứ, Phó Giám đốc điều hành Nhà Hát chèo 

Hưng Yên bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà Hát chèo Hưng Yên trực thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2. Đồng chí Trần Mạnh Thế, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở 

điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh; 



 3. Đồng chí Nguyễn Văn Hướng, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm 

huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ 

Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

         4. Đồng chí Đặng Trọng Tuân, Phó Phụ trách phòng Xây dựng Nếp sống 

Văn hóa và Gia đình Sở điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa tỉnh; 

5. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh 

điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia 

đình Sở; 

(Có biên bản và hồ sơ kèm theo). 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính trình./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kg; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCPC Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 Đoàn Văn Hòa 
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