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QUYET DJNH
A.
Ye vlçc bo nhiçm ke toan trtro'ng doi vo'i ong Dam Thanh Liem K toán Ban quãn 1 diy an du tir xây dtyng huyn
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can cr Lut To chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15;

Can cir Lust Viên chüc 58/2010/QH12; Nghj dnh s 29/2012/ND-CP ngày
12/4/2012 cüa ChInh phU ye tuyên dung, sir drng và quân 1 viên chüc;
Can cir Lu.t Kê toán ngày 20/11/2015; Nghj djnh s 174/2016/ND-CP
ngày 30/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt
diêu cüa Lut Kê toán;
Thông tu
04/201 8/TT-BNV ngày 27/3/2018 cüa B Ni
hixng dan ye thâm
quyên, thu tçic bô nhim, bô nhim 1ti, mien nhim, thay the và phii
trách nhim
cOng vic cüa ké toán trithng, ph'çi trách kê toán cüa các dan vj kê toán trong linh virc
kê toán nhà nithc;
so

so

vv

cap

Can cr Quy& djnh s 388/2017/Qngày 08/02/2017 cüa UBND tinh
Quâng Ninh ye vic ban hành Quy djnh quãn 1 to chüc b may, biên chê, can b,
cong chüc, viên chirc, lao dng hçip dông trong cci quan hành chInh, dan vj sr nghip
cong 1p và nguàri dti din theo üy quyên dOi vâi phân von nhà nuâc tai doanh nghip
thuc UBND tinh Quâng Ninh;
Xét d nghj cüa Thu tru&ng Ca quan To chüc - Ni vii huyn,
QUYET D!NH:
Diu 1. B nhim có thai hin k toán tru&ng (5 näm) d& vOi Ong: Dam
Thanh Liêm - K toán Ban quãn 1 di,r an du tu xây dçrng huyn, k tü ngày
01/5/2019.
Diu 2. Ong Dam Thanh Liêm ducic huâng mirc phii cp trách nhim: 0,2.
Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Thu tnrOg ca
quan To chirc - Ni vii, Tnthng phông Tài chInh - K hoach, Giám dc Ban qun l dçr
an du tu xây dimg và ông Dam Thanh Liêm can cir quyt djnh thi hành./. ..fr
No'i n/ian:

HU TICH

- CT, các PCT UBND huyn;
- Nhu' Diêu 3 (T/h);
- Ltru: VT, HS, TCNV

Nguyen Minh So'n

