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

S: 37101QD-UBND Ba ChJ, ngày 27 tháng 9 nám 2021 

QUYET D!NH 
A . A S A A P 5 A Ve vice dien d9ng va bo nhiçm co tho'i hin ong Lirong Van Khang 

giü' chüc vii Phó tru&ng phông Giáo diic và Dào tio huyn 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 
Can ca Luat  Td cha-c chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; Luçt s&a 

dôi ho sung m3t so diêu cia Lut TO chzc CiiInh p/in và Lut TO chzc Gzinh 
quyên diaphuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can cu Lut can b, cong chac nám 2008, Luát tha dái bd sung môt so' 
diéu cia Lut Cán b, cOng chüv và Luát Viên ch&c nãm 2019; Nhj djnh sO 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2010 cáa ChIn/i phi quy djnh ye tuyên ding, sz 
dyng và quán lj can ho, cong ch&c, 

Can c& Quyét djnh s 03/2020/QD-UBND này 03/3/2020 cüa Uy ban n/ian 
dan tin/i Quáng Ninh ban han/i Quy djnh quán lj tO chic b5 may, biên ché, can b3, 
cOng chü'c, viên chic, lao d(5ng hcip dóng trong cci quan hành chIn/i, don vj s 
nghip cOng 4p và ngu'di quán lj doanh nghiép thu3c UBND tinh Quáng Ninh; 

Can c& Quyé't din/i s 3202/QD-UBND ngày 22/9/202 1 cáa Liv ban nhán 
dan tin/i Quáng Nm/i ye vic tiép nhn cOng chac; 

Can cu Quy djnh sO' 02-QD/HU, ngày 20/10/2020 cza Huyn u)) Ba C'hê v 
p/ian cap quán lj tO chjc, can bó và bO nhim, giâi thiu can b5 in ct't; Thông 
báo sO 116-TB/HUngày 19/8/2021 cia Ban Thzthng vy Huyén uj ye cOng tác tO 
chic và can b3; 

Theo d nghj cüa Thu truàng co quan TO' ch&c - Nç3i vu huyn tgi Ta trinh 
sO 315/TTr-TC'NVngày 2 7/9/2021. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Diêu dng và bô nhim có thai han  05 näm (60 tháng) dôi vâi ông: 
Lwong Van Khang - Hiu tnr&ng Trung PTDT Ni trü Ba Chê git chirc vii Phó 
trithng phàng Giáo diic và Dào tao  huyn, kê tr ngày 01/10/2021. 

Diu 2. Ong Lu'ong Van Khang duçic bào kru phi cp chüc vi lãnh do 0,55 
trong thii han  6 tháng kê tr ngày 01/10/2021. 1-lot thai gian bão lu'u hu&ng phi cap 
chrc vi lãnh dao  mOi h so 0,20. 

Tri.róc khi chuyn cOng tác ông Luong Van Khang có trách nhim bàn giao 
taj toàn b tài san, cOng vic dang dam nhim cho Tnthng PTDT Ni tth Ba Chê. 

Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Thu trix&ng 
Ca quan To chüc - Ni vi1, Tru&ng phông Tài chInh - Kê hoach, Trueing phông Nông 
nghip và PTNT huyin và ông Lwong Van Khang can cir quyêt djnh thi hành./. 

Noun/ian: ' TICH 
- TTHU, HDND huyn (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- I3HXH huyn; 
- Nhu 1)iêu 3 (T/h); 
- Liru: VT, I-IS, TCNV. 
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