
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-NV Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v đồng ý chủ trương điều động, 

bố trí Công an xã chính quy. 
 

 
 

      Kính gửi: Công an huyện Hữu Lũng. 

 

UBND huyện Hữu Lũng nhận được Báo cáo số 2062/BC-CAH, ngày 

09/12/2021 của Công an huyện Hữu Lũng về việc bố trí Công an xã chính quy. 

Sau khi xem xét báo cáo trên và căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 

11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan 

Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, UBND huyện Hữu 

Lũng đồng ý chủ trương nhân sự bố trí Công an xã chính quy, cụ thể như sau: 

1. Điều động đồng chí Thượng úy Ngô Quang Huy - Công an viên xã 

Quyết Thắng đến nhận công tác tại Đội An ninh, Công an huyện. 

2. Điều động đồng chí Trung úy Lê Việt Hoàng - Công an viên xã Tân 

Thành đến nhận công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, 

Công an huyện. 

3. Điều động đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Lâm - Công an viên xã Cai 

Kinh đến nhận công tác tại Công an xã Tân Thành. 

4. Điều động đồng chí Trung úy Hoàng Văn Thắng - Cán bộ, Đội Cảnh 

sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đến nhận công tác tại Công an xã Yên 

Vượng. 

5. Điều động đồng chí Thượng úy Nguyễn Chí Hào - Công an viên xã 

Đồng Tiến đến nhận công tác tại Công an xã Vân Nham. 

6. Điều động đồng chí Đại úy Hoàng Việt Dũng - Cán bộ Đội Tổng hợp 

đến nhận công tác tại Công an xã Hòa Sơn. 
 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị Công an huyện báo cáo Công an tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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