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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 và 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn 

số 6417-CV/BTGTW ngày 07 tháng 5 năm 2019 và của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại Công văn số 1549/BTTTT-CBC ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc bổ 

nhiệm Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường; 

Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Hà, Phó Tổng biên tập điều hành 

Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Tổng 

biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 



Điều 2. Ông Hoàng Mạnh Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 

1,00 tính trên mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo 

Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và ông Hoàng 

Mạnh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Cán sự đảng Bộ; 

- Đảng ủy Bộ;  
- Công đoàn Bộ,  

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,  

  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;  
 - Lưu: VT, TCCB, HSNS.BN65. 
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