
 
UBND TỈNH HƯNG YÊN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Hưng Yên, ngày 22  tháng 11 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
“V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Giám đốc Trung tâm 

Thông tin xúc tiến du lịch 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; 

Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 

13/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm Giám đốc 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

          Theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Đăng Quy được bổ 

nhiệm từ 01/01/2015 đến 01/01/2010 và Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 

13/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm Giám đốc 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch đối với đồng chí Nguyễn Thị Sen được 

bổ nhiệm từ 15/02/2015 đến 15/02/2020 theo quy định chuẩn bị hết thời hạn  

bổ nhiệm theo quy định.   



 

Ngày 30/10/2019,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện việc lấy 

phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh đối với 

ông Bùi Đăng Quy và Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đối với bà 

Nguyễn Thị Sen có sự chứng kiến của đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên theo 

đúng quy định. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Ban cán sự Đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ quan tâm, xem xét ra quyết định bổ nhiệm lại 

theo quy định./. 

 

(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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