
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYtN BA CHE Dc 1p -  Tçr do  - Hnh phác  

S& %o /QD-UBND Ba Chë, ngày?2Jháng 5 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic bô nhim ông Triu A Say gill' ch(rc viii 
Phó Trim trithng Trim Y tê xã Thanh Lam 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUY1N BA CHE 

Can ci Luat  T chic hInh quyn dia  phuung ngày 19/6/2015; Luát st'ta ddi bd 
sung môt so diu czta Luôt T chi'c C'hInh phz và Luát Td chc chInh qlryn dia 
phu'cng nàm 2019,' 

Can c& Luçt Viên chic; Luat tha di b sung mt s diu cña Lut can b, 
cong chic và Lut Viên chi'rc nàm 2019; 

Can cz' Nghj dinh s 115/2020/ND-C'P ngày 25/9/2020 cia ChInh phi quy 
djnh ve tuyen dyng th dyng vO quán lj viên chi'c; 

àn cz' Thông tit s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2 005 cza Bç5 Y t v vic 
hu'àng dá'n xêp hçzng các do'n vj sir nghiêp y tê; 

Can cii' Quyt dinh s 03/2020/QD- UBND ngày 03/3/2 020 cia UBND tinh 
Quáng Ninh ban hành Quy djnh quOn lj t chic bó may, biên ch, can bf2,  cong 
chzc, viên chü'c, lao dóng hop dng trong các cci quan hành chinh, dcrn vi sir 
nghip cOng lçp và ngzthi quán lj doanh nghip thuôc Uy ban nhOn dan tinh 

Quáng Ninh; 

Can c& Quy dinh  s 02-QD/HU ngày 20/10/2020 cza Huyn uj' "ve ban hành 
quy djnh phOn cá'p quán lj t ch&c, can b5 và b nhiçm giài thiu cOn bó thig c&"; 

Thông báo s  '3  -TB/HU ngày ...fA/5/2021 cia Thu'&ng trirc Huycn z'iy Ba Chë v 
cOng tác td chic và cOn bç5; 

Xét d nghj cia Tha tru'àng cc quan T ch&c - Ni vy tai Ta trinh s 

124/TCNV ngày 12/5/2 021. 

QUYET DINH: 

Biu 1. Diu dng vã b nhim có thai htn ông: Tr&u  A Say - Vién chirc 
Tram y th xä Luang MOng giü chUc vii Phó Tram truTng Tram Y t xä Thanh 

Lam, k tir ngây 12/5/2021. 

Diu 2. Ong TriêuA Say hung ph cp chrc vii lãnh dao:  0,15. 



Diu 3. Các ông (bà): Chánh Vn phông HDND & UBND huyn, Trtxâng 
phông Tãi chinh - K hoach, Thu trrnng cc, quan) chüc - NOi vi, TnrOng phông Y té 
Va ông Tri9u A Say cn cir quy& dinh thi hành./. 

Noi nIi1n: 
- U HU, HDND huyn (B/c); 
- CT, cácPCT UBND huyn; 
- Nhtr Diêu 3 (T/h); 
- BHXI-I huyn; 
- Trm Y tê xA Luang Mông, Thanh Lam; 
- Liru: VT, HS- 
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