CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
TJBND TtNH BtNH DIJONG
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc
SO VAN HOA, TH THAO vA DU LICH

So: (6/QD-SVHTTDL

BInh Dwing, ngày I tháng A/ näm 2019

QUYET 13!NH
Ye vic phân cong can b, cong chtrc lam
cOng tác tiêp cong dan thirrng xuyên
GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
Can cr Quyt dnh s 40/2016/QD-UBND ngày 13 tháng 10 näm 2016 cüa
Uy ban nhân dan tinh BInh Duang ban hành Quy djnh chirc näng, nhim vii,
quyên hn và Co câu to chñc cüa Si Van hóa, The thao va Du ljch tinh BInh
Duong;
Can cü Lut Tiêp Cong dan s 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 näm 2013;
Can ccr Nghj dlnh s 64/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nãm 2014 cüa ChInh
Phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Tiêp cong dan;
Nghi. quy& s 12/2017/NQ-HDND ngày 15/12/2017 Quy dnh ch d bi
duong dOi véd ngui lam nhim vii tiêp cong dan, xir 1 - don thu khieu ni, to cáo,
kiên nghj, phán ánh trên dja bàn tinh BInh Dixong;
Xét d nghi. cüa Chánh Thanh tra S&.
QUYET DINH:
Diu 1. Phân cOng cong chüc Sà Van hóa, Th thao và Du ljch lam cong
tác tiêp cong dan ti dja diem tiêp cong dan cüa S (gôm các ông, bà có ten trong
danh sách kern).
Diu 2. V lucing không thay di và dugc hithng them mirc bM duäng theo
quy djnh pháp 1u.t.
Diu 3. Trithng phông K hoach -Tài chInh và các ông, bà có ten ti Diu 1
chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.
Quy& djnh nay thay th quyêt djnh s 640/QD-SVHTTDL, ngày
29/10/2018 cüa S& Van hóa, The thao và Du 1chL,
No'i nhân:
- Nhix Diêu 3;
- UBND tinh;
- Thanh tra tinh;
- Ban Giám doe;
- Li.ru: VT, TTr, H/

GIAM DOC

DANH SACH
dan
Can b, cong chfrc lam côIg
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so {a/QL)J41ITD hy Z / M /2019
cia Giárn dOc So' Van hóa, The thao vp Dutc wh'$znh Du'o'ng)
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Ghi chu
Chirc VU\' - - '-'
Ho va ten
Nguyn Thj Ng9c Ha P. Chánh Than1i.ii4 hin cong tác tiêp dan
Thirc hin cong tác tip dan
Chuyên viên
Lê Quang Phüc

