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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều động, tiếp nhận viên chức
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định
về tuyển dụng, sử dụng và tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ,
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 3174-QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La, về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công
lập năm 2022; Quyết định số 38/QĐ-SNV ngày 19/01/2022 của Sở Nội Vụ về việc
giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các đơn vị sự
nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022;
Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-TTBTXH ngày 14/4/2022 của Trung tâm Bảo trợ
xã hội tỉnh về việc đề nghị điều động, tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm
Bảo trợ xã hội;
Năm 2022, Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội tỉnh Sơn La được giao số lượng người làm việc là 27 người, hiện có mặt 26 người
còn thiếu 01 người ngạch kế toán viên.
Căn cứ kết quả cuộc họp của Tập thể lãnh đạo Sở ngày ngày 04/5/2022 và
yêu cầu công việc, đồng thời xem xét nguyện vọng, khả năng, năng lực và trình độ
chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đối với 01 đồng chí, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội Sơn La nhất trí đề nghị Sở Nội vụ xem xét điều
động, tiếp nhận đối với 01 đồng chí về công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:
* Phòng Hành chính – Tổng hợp: Số lượng người làm việc được giao năm
2022 là 7 người, hiện đang thực hiện 6 người, còn thiếu 1, cụ thể:
- Vị trí việc làm Kế toán: 01 người (Chuyển công tác)
Bà: Lê Thị Bích Nụ
Sinh ngày: 12/9/1979
Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Hưng
Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú: Tổ 14, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2
Trình độ Tin học: A
Trình độ quản lý nhà nước: Kế toán viên; Mã ngạch: 06.031
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/8/2008, ngày chính thức 27/8/2009
Chức vụ, đơn vị công tác: Kế toán trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công
nghệ Sơn La.
Đến nhận công tác tại: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Bảo trợ xã
hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.
* Tóm tắt quá trình công tác
- Từ tháng 12/2003 – 8/2010: Kế toán viên trung cấp Trường Đào tạo nghề
Sơn La.
- Từ tháng 8/2010 – 5/2011: Kế toán viên Trường Trung cấp nghề Sơn La
- Từ tháng 5/2011 – 05/2021: Phó trưởng phòng Tài vụ - Vật tư kỹ thuật, Trường
Cao đẳng nghề Sơn La.
- Từ tháng 05/2021 – 06/2021: Kế toán viên phòng Tài vụ - Vật tư kỹ thuật,
Trường Cao đẳng nghề Sơn La.
- Từ 6/2021 đến nay: Kế toán trưởng phòng Tài vụ - Vật tư kỹ thuật, Trường Cao
đẳng nghề Sơn La.
* Dự kiến vị trí việc làm sắp xếp: Kế toán viên, phòng Hành chính – Tổng hợp
(có hồ sơ cá nhân kèm theo)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Nội vụ thẩm
định, xem xét quyết định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP, TCCB (15b)
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