
• UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do - Hnh phñc  

S: O/S50 /QD-UBND BaChê,ngày O thángl0nám 2019 

QUYET DNH 
Ye vic nghi cong tác hithng ch do htru trI di voi bã 
l3inh Th1 Lien - Giáo viên Trirong Tiu h9c Nam So'n 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN BA CHE 

Can cr Lut To chrc ChInh quyn dja phuo'ng ngãy 19/6/2015; 

Can cü Lutt Viên chüc 58/2010/QH12; Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 
12/4/2012 cüa ChInh phü ye tuyên diing, si:r dung và quân 1 viên chüc; Nghj djnh 
so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so quy 
djnh ye tuyên diing cong chirc, viên chirc, nâng ngch cong chüc, thäng hang viên 
chüc và thirc hin chê d hçip dông mt so loai cong vic trong cc quan hành chInh 
nhà nixâc, dan vj sir nghip cong lap; 

Can cir Lust Bâo him xä hi s 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

Can cir Quy& djnh s 388/2017/QD-UBND ngây 08/02/2017 cüa UBND 
tinh Quâng Ninh Ban hành Quy djnh quãn 1 to chüc b may, biên chê, can bô, 
cOng chüc, viên chirc, lao dng hçip dông tron co quan hành chInh, dun vj sir 
nghip cOng 1p và nguôi dai  din theo üy quyên dôi vâi phân von nba nuó'c tai 
doanh nghip thuc Uy ban nhân dan tinh Quâng Ninh; 

Xét d nghj cüa Thu trithng Co quan To chirc - Ni vii huyn, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ba: Dinh ThjLiên - Sinh ngày 30/12/1964 - Giáo viên Trung Tiêu 
h9c Nam Son - huyn Ba Chê - tinh Quãng Ninh. 

S s bão him: 2096055684. 

Dixçic nghi cOng tác hu&ng ch d huu trI k tir ngày 01/01/2020. 

Noi cu trü sau khi nghi cong tác: Khu 7 Thj Trn Ba Ch - Huyn Ba Chë - 
Tinh Quãng Ninh. 

Diu 2. Ch do huu trI cüa bà Dinh Tlzj Lien do Báo him xâ hi tinh 
Quáng Ninh giái quyêt theo quy djnh cüa Lut Bão hiêm xã hi hin hành. 

Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Thu trithng 
co quan To chiIrc - Ni vçi, Tru&ng phông Tâi chinh - Ké hoach,  Tru'Ong phông 
Giáo dc và Dào tao,  Hiu trithng-Trithng Tiêu h9c Nam Scm và bà Dinh Thj Lien 
can cü quyêt djnh thi hành./. 

No'i ii I, mn: 
- CT, các PCT UBND huyii; 
- BHXH huyn; 
- Nhu Diêu 3 (T/h); 
- Truông TH Nam Son; 
- Lru: VT, HS, TCNV 
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