UBND TINH DONG THAP
SO TA! CHiNH
S:

2O /QD-STC

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tr do — Hnh phüc
D3ng Tháp, ngày 28 thOng 8 nàin 2020

QUYET D!NH
V vic bô nhim ông Lê Giang, gill chu'c Chánh Thanh tra S&

GIAM BOC SO TA! CHiNH BONG THAP
C'àn thNghj djnh so' 24/2010/ND-CF ngày 15 tháng 3 nám 2010 cia Thi
tithng ChInh phi Quy djnh ye tuyên dyng, th dyng và quOn l cOng chi'c,
C'àn th QuyEt djnh so' 16/2019/QD-UBND ngày 15 tháng8 nOm 2019 cña
Uy ban nhán dan tinh DOng Tháp ban hành Quy djnh phán cap, phOn cOng ye
quán lj tO chic bç5 mOy và can b, cOng chic, viên chic, nguài lao d5ng trong
cc quan hành chInh, don vj sy nghip cOng lap, các hç5i trên dja bàn tinh DOng
Tháp;
án cii' Quye't djnh sO' 55/2016/QD-UBND ngày 12 thOng 10 nàm 2016
cza Uj ban nhán dan tinh Dóng Tháp ye vic ban hành Quy djnh ye chá'c náng,
nhim vy, quyên hgn và cc cáu tO chic cia Sà Tài chInh tinh DOng Tháp;
Can ci'r Biên bàn hpp Ldnh dgo SO' sO' 30/BB-STC ngày 26 thOng 8 nám
2020 cza SO' Tài chinh ye vic diêu dç$ng, bO nhim cOng chic;
Xét phdm chO't, nàng ly'c cOng chzc và yêu ccu cOng tác cOa 'Thanh tra
SO';
Theo d nghj cia ChOnh Van phông SO'.
QUYET DINH:
Biêu 1. Bô nhim có thai h.n ông Lé Giang, Phó Chánh Thanh tra, giü
chüc Chánh Thanh tra thuc Sâ Tài chInh, kê tIi ngày 01 tháng 9 nàm 2020.
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành ké tir ngày k.
Biêu 3. Chánh Van phông Sâ, Thanh Tra Sà và ông Lê Giang chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. j
No'i nhân:
- Nhi.r diu 3;
- Lixu: VT, KT, IC (TTr).
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