
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do -  Htnh phüc 

S: 1086/QD-UBND Ba Chê', ngày 03 tháng 6 nárn 2021 

QUYET DNH 
Ye vic diêu dng và bô nhim có thôi hn bà Nguyn Thanh Tam 

gill' ch(rc vii Chánh Van phông HDND&UBND huyn 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can ci Lut Td chác chinh quyn dja phwcng ngày 19/6/2015; Lut sla di 
bô sung m5t so diêu cza Lut TO chic C'hinh phü và Lut TO chic GhInh quyên dja 
phu-o'ng ngày 22/11/2019; 

Can th Luát can bó, cOng chü'c nàm 2008, Lut tha ddi b sung mót sO' 
diêu cüa Luãt Can b5, cOng chtc và Luát Viên chi't'c nãin 2019; Nhj dinh sO 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2010 cia ChInh phü quy dinh ye tuyén dyng, th 
dung và quán i can b, cOng ch'rc; 

Can th Quylt djnh s 03/2020/QD-UBND ngày 03/3/2020 cza UBND tinh 
QuOng Ninh ban hành Quy dinh quán lj to ch&c bô may, biên chê, can b, cOng 
chic, viên chi'rc, lao dç3ng hcip dOng trong cci quan hành chInh, don vi stt nghiêp 
cOng 1p và ngu'ài quán l doanh nghiép thuôc UBND tinh Quáng Ninh; 

Can th Quy dinh sd 02-QD/HU, ngày 20/10/2020 cüa Huycn u Ba C'hë ye 
phán cap quán l,i to chic, cOn b và bO nhiêm, giói thiu cOn bó l'rng ct', ThOng 
bOo sO 89-TB/HU ngày 03/6/202 1 cOa Ban ThztO'ng vy Huyn u ye cOng tOc tO 
cht'rc và cOn bç5; 

Theo d ngh/ cia Thi tru&ng cci quan T ch&c - Ni vy huyn tgi Ta trinh sc 
15 7/TTr- TCNV ngày 03/6/2021. 

QUYET D!NH: 

Diéu 1. Diu dng và b nhim có thôi hn bà: NguyEn Thanh Tam - Phó 
tmông phOng Tài chfnh-Ké hoch huyn giU chirc vii Chánh Van phOng 
HDND&UBND huyn, kê ttr ngày 03/6/2021. 

Diu 2. Ba NguyEn Thanh Tam huâng phi cAp chirc vi länh do 0,3 0. 

Truâc khi chuyn cong tác bà NguyEn Thanh Tam có trách nhim bàn giao 
1i toàn b tài san, cong vic dang dam nhim cho Trithng phông Tài chInh-Kê 
hoch huyn. 

Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phOng HDND&UBND huyn, Thu tnthng 
ca quan To chtrc - Ni vit, Trtnng phông Tài chinh - Kê hoach huyn và bà 
Nguyen Thanh Tam can cü quyêt dnh thi hânh./.  .4- 
No'i nhân: 
- 1THU, HDND huyn (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- BHXH huyn; 
- Nhu Diêu 3 (TTh); 
- Lsu: VT, HS, TCN\ 
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