UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƢ PƠNG

Số: 9…../TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư pơng, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ nhiệm lại phụ trách Kế toán UBND Xã Chƣ Pơng
Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê;
- Phòng Nội vụ huyện Chư Sê;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê;
Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán (sau đây viết tắt là Nghị
định số 174/2016/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 03 năm 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 363/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện
Chư Sê, về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của
Chính phủ;
Thực hiện Công văn số 2299/UBND-NC ngày 26/11/2021 của UBND huyện
Chư Sê, về việc hướng dẫn thủ tục, quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách
kế toán tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Công văn số 618/NV-CCVC
ngày 16/8/2021 của Phòng Nội vụ huyện Chư Sê, về việc rà soát tiêu chuẩn, bổ
nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
huyện.
Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơng đề nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện,
Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê xem xét bổ nhiệm lại phụ trách Kế toán
UBND xã Chư Pơng đối với Bà Trần Thị Hà, Công chức Tài chính-Kế toán xã Chư
Pơng, tốt nghiệp Đại học Kế toán. (Kèm theo lý lịch, quyết định và các chứng chỉ)
Uỷ ban Nhân dân Xã Chư Pơng kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân huyện,
Phòng Nội vụ huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê xem xét, giải quyết
sớm để xã có điều kiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.
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