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QUYẾT ĐỊNH    

Về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Vân giữ chức  

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ công 

chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi; Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-

UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 

73/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban ngành, 

UBND huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết 

định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2021 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SKHCN ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi; 
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Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 16/3/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh thuộc 

thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 208-CV/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc thống nhất nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm 

Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ và sự thống nhất của lãnh đạo Sở tại 

Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở ngày 12/4/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Vân, Phó Giám đốc phụ trách Trung 

tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ giữ chức Giám đốc Trung tâm 

Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 

19/4/2022. 

Điều 2. Bà Trần Thị Cẩm Vân được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy Sở; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- CT Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Sở; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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