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__________________ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn nhiệm phụ trách kế toán cấp xã 
_______________________________ 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

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

bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán; Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 

27/03/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ 

trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  

quy định quản lý  tổ chức bộ máy, biên chế  cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà 

nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh;  

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Nhượng tại Tờ trình số 169/TTr-UBND 

ngày 12/7/2022 về việc miễn nhiệm phụ trách kế toán và đề nghị của Trưởng phòng 

Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Miễn nhiệm phụ trách kế toán Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Nhượng đối 

với bà Bùi Thị Út Hằng - Công chức Tài chính - Kế toán, do chuyển công tác đến 

đơn vị khác. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và bà Bùi Thị Út Hằng căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lưu VT, NV 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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