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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 05-01-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 457/2008/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chế ñộ chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công chức, viên
chức lãnh ñạo quản lý của tỉnh ñược ñiều ñộng, luân chuyển
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn
nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HðND ngày 16/7/2007 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh khoá X-kỳ họp thứ 12 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai
ñoạn 2007-2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015; Nghị quyết số 65/2008/NQ-HðND
ngày 16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về các cơ chế, chính sách phục vụ phát
triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2007-2010 và ñịnh hướng ñến năm
2015;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chế ñộ chính sách hỗ trợ
ñối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý của tỉnh ñược ñiều ñộng, luân
chuyển công tác theo Nghị quyết số 11-NQ/BCT ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị
về luân chuyển cán bộ lãnh ñạo và quản lý.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế
Quyết ñịnh số 90/2004/Qð-UB ngày 19/3/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Tài
chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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