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CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ba Chê, ngàyA- tháng 3 nám 2019

QUYET D!NH
V vic phân cong cOng chtic lam nhim viii k toán
cho Van phông dãng k quyên sir diing dat huyn
UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir Lut To chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can cir Nghj djnh s 174/2016/ND-CP ngày 30/12/20 16 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit mt s diu cña Lut Ké toán;
Can cü Quyt djnh s 388/2017/QD-UBND ngày 08/02/2017 cüa UBND
tinh Quãng Ninh v vic ban hành Quy djnh quãn l t chirc b may, biên chê, can
b, cong chirc, viên chirc, lao dng hçp dng trong các co quan hành chInh, dan vj
sir nghip cong 1p và ng.thi dai din theo üy quyn di vi phtn von nhà nithc tai
doanh nghip thuc UBND tinh Quâng Ninh;
Xét d nghj cüa Giám dc Van phông dang k quyn si:r dung d.t tti Van ban s
3 1/DKQSDD và d nghj cüa Thu 1iring ca quan T chirc - Ni v huyn,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phân cong bà: Nguyen Thj Thanh Phu'ong - K toán Di Kim tra
trat ti1 dO thj và mOi tru&ng lam nhim v11 k toán cho Van phông dang k quyn
si:r diing dt huyn, k tü ngày 12/3/20 19.
Diu 2. Ba Nguyin Thj Thanh Phu'ong duçic hiiâng lu'ang, phii cap trách
nhim và thirc hin dy dü chirc näng, nhim v k toán theo quy djnh hin hành.
Van phông dang k quyn sir diing dt có trách nhim phi hçTp vâi Di Kiêm tra
trt tr do thj và mOi truO'ng dam báo v ch d, trang thit bj, co s 4t chit cho k
toán thuc hiên nhiêm vu.
Diu 3. Các ông (bá): Chánh Van phông HDND&UBND huyn,Thü tnrO'ng
ca quan T chirc - Ni v11, Trithng phông Tài chInh - K hoach, Di tnthng Di
Kim tra trt t1r do thj và MOi tri.thng, Giám dc Van phông dàng k quyn sr
ding dt và bà Nguyn Thj Thanh Phu'ing can cü quyt djnh thi hành./
No'i nhân:
- CT, các PCT UBND huyn;
- Kho bac Nhà nuórc huyn;
- Nhu' Diêu 3 (T/h);
- Luu; VT, TCNV.
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