
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYIN BA  CHE Dc Ip -  Tir do -  Hnh phüc 

S: 3220/QD-UBND Ba Chë, ngày  20  tháng 8 nàm 2021 

QUYET DNH 
V vic diu dng cong chtrc cp xã 

CHU T!CH  U BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can cz.'r Luçt Td chi'c ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut tha &3i, 
bó sung mç5t so diêu cüa Luit TO chc ChInh phz và Luçlt To chtc GhInh quyên dja 
phwing ngày 22/11/2019; 

Can ci'Nghj djnli s92/2009/ND-CP này 22/10/2009 cza ChInhphi v chz'c 
danh, sO luring, mót sO chê do, chInh sOch dOi vO'i can b, cOng chic 6' xâ, phzthng, 
thj trán và nhthig ngu'&i hogt d5ng khOng chuyên trách 6' cap xâ; Nghj d,inh sO 
34/2019/ND-CF ngày 24 tháng 4 nárn 2019 cia Chinh phi ye tha dOi, bO sung mç5t 
so quy dinh ye can b, cOn,g chj'c cap xâ và ngwài hogt dng khOng chuyên trách 6' 
cap xâ, & thOn, tO dan phO; Thông tu' sO 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cia Bó 
N7i vy Hu'Oiig dan m5t sO quy djnh ye can b, cOng chz'c cap xâ và ngwài hogt dng 
khOng chuyên trách 6' cap xâ, thOn, tO dan phO; 

Can cü' Quyé't d,inh sO' 03/2020/QD- UBND ngày 03/3/2020 cia UBND tinh 
Quáng Ninh ban hành Quy djnh tO chzc b5 may, biên ché, can b, cOng ch&c, viên 
chic, lao d5ng hcrp dOng trong các ccx quan hành chInh, dan vj sy' nghip cOng ip 
và ngu&i quán l doanh nghip thu5c Uy ban nhán dan tinh; 

Theo T& trInh s 235/TTr-TCNV ngày 10/8/2021 cta Thi trtr&ng cci quan To 
chz'cc-Nç5ivyhuyn. 

QUYET fflNH: 

Diu 1. Diu dng doi vi ông: Lj Quc Vit - Cong chüc Van phông — 
Thông kê xã Lwing Mông den nhn cong tác tai  UBND xà Minh Cam dê dam nh.n 
vj trI cong chirc Van phông — Thông ké xà Minh Cam, kê tü ngày 01/9/2021. 

Diêu 2. Ong Lj Qu6c V4t có trách nhim bàn giao toàn b cong vic, tài 1iu, 
tài san cüa co quan cho Chü tjch UBND xa Lixang Mông. Ong Lj QuOc Vit duçic 
hu&ng luong ngch A1-01.003; B.c: 2; H so: 2,67; Thi gian nâng bc hxcing lan 
sau kê tr ngày 0 1/3/2019. 

Diu 3. Các ông, bà: Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Thu trung 
cci quan To chüc-Ni vii, Trinmg phOng Tài chInh-Kê hoch, Chü tjch UBND xà 
Lucing Mông, Chü tjch UBND xà Minh Cam và ông Lf QuOc Vit can cü quyCt 
dinh thi hành./. 

Noi n/san: 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Nhu Diéu 3; 
- BHXH huyn; 
- Ltru: VT, HS, TCNV- 
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