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QUYET D!NH
V vic ho nhim ông Nguyen Tin Trirong giü' chñ'c vy
Trw&ngphôngKinhtvàHtnghuyn
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHf
Can cir Luat T chüc ChInh quyn dja phucing ngây 19/6/20 15;

Can ci'r Luât Can b, cong chirc nàm 2008; Nghj djnh s 24/2010/ND-CP
ngày 15/3/20 10 cüa ChInh phü quy dnh ye tuyên dung, sir dçing và quán 1 can b,
cong chüc;
Can cir Quyt djnh s 27/2003/QD-TTg ngày 19/02/2003 cüa ThU tithng
Chinh phU ye vic ban hành Quy chê bô nhim, bô nhim lai, luân chuyên, t11
chirc, mien thim can b, cong chüc lânh dao; ThOng tu so 02/2005/TT-BNV ngày
05/01/2005 cUa B Ni vi,i huâng dan thirc hin chê d phii cap chUc vi.i lãnh dao
dOi vâi can b, cong chirc, viên chüc;
Can cir Quyt djnh s 388/2017/QD-UBND ngày 08/02/2017 cUa UBND tinh
Quãng Ninh ye vic ban hàrih Quy djnh quãn 1 to chirc b may, biên chê, cn b,
cong chüc, viên chüc, lao dng hcp dông trong Co quan hành chinh, don vj si.r nghip
cong 1p và nguô'i dai din theo Uy quyên dôi vói phn von nhà nuâc tai doanh nghip
thuc UBND tinh Quâng Ninh;
Can ciii Quyêt djnh s 175-QD/HU ngày 16/6/2016 cuiia Huyn Uy Ba Ch
ban hành Quy chê quail 1 to chic vã can b; Quyêt djnh so 227-QD/HU ngày
02/11/20 16 cUa Huyn Uy Ba Chê ban hành Quy chê ye vic bô nhirn và bô nhim
!ai can b thuc din Ban Thu?mg vi1 Huyn Uy quán l; Thông báo so 457-TB/I-lu
ngày 26/3/20 19 cUa Huyn Uy Ba Chê ye cOng tác to chüc và can b;
Xét d nghj cUa ThU trithng co quan T chüc - Ni vi,j huyn,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Bô nhim có thai han ông: Nguyen Tiln Tru'ô'ng - Phó Tru&n
phông Kinh té và Ha tang giü chiirc vi Tru&ng phông Kinh tê vâ Ha tang huyn, kê
t1r ngày 26/3/20 19.
Diu 2. Ong Nguyen Tiln Tru'&ng hu&ng phii cp chiirc vii lãnh dao: 0,3 0.
Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND & UBND huyn, Tnrmg
phông Tài chInh - Kê hoach, ThU truUng co quan TO chUc - Ni vii, phông Kinh tê và
Ha tân, ThU tru&ng các co quan, dn yj có lien quan và ông Nguyen Tién Tru'ô'ng can
ciii quyêt djnh thi hành./
No'! n/ian:
- TT HU, HDND huyn;
- Nhtr Diu 3 (T/h);
- BHXH huyn;
- Luu: VT, HS, TCNV
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