UBND TINH DONG THAP
S TA! CHINH
S: ,iJ

/QD-STC

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc Ip — Tr do — Hnh phñc
Dng Tháp, ngày d8 tháng 8 nàm 2020

QUYET D!NH
Ye vic diêu dng, b nhim ông Boàn Buc Duy,
giü ch.rc Trtr&ng phông Tài chInh Hành chInh s1r nghip
GIAM BOC S TA! CHNH BONG THAP
Can ct Nghj dinh sO' 24/2010/ND-CF ngày 15 tháng 3 nàm 2010 cja Thi
tu'Ong ChInh phi Quy djnh ye tuyên dyng, th dyng và quOn lj cOng chi'c;
án ct Quye't djnh so' 16/2019/QD-UBND ngày 15 tháng8 nàm 2019 cia
Uy ban nhán dan tinh Dóng ThOp ban hành Quy dfnh phân cap, phOn cOng ye
quán l tO chic bç3 may và can bç5, cOng chic, viên ch&c, nguài lao dç5ng trong
cci quan hành chIn/i, don vj sy nghip cOng 4p, các hi trén ct/a bàn tinh DOng
Tháp,
Can c& Quyé't ct/nh sO' 55/2016/QD-UBND ngày 12 tháng 10 nám 2016
eüa Uj." ban nhân dan tinh Dóng Tháp ye vic ban hành Quy ct/nh ye ch&c nàng,
nhiém vu, quyén han và cci cáu tO ch&c cüa Sà Tài chIn/i tinh Dóng Tháp,
án ci Biên bàn hQp Ldnh dgo Sà sO' 30/13B-STC ngày 26 tháng 8 nàm
2020 cta Sà Tài chInh ye vic diêu dng, bO nhiêm cong ch'c;
Xét phdrn chAt, náng ltc cOng char và yêu ccu cOng tác cla PhOng Tài
chIn/i Hành chInh sy nghip thuç5c Sà;
Theo d ngh/ cüa Chánh Van phOng SO
QUYET IMNH:
Diu 1. Diu dông, b nhiêm có thôi han ông Doàn Dirc Duy, Phó
Tnrng phông Quãn 1 Ngân sách, giQ chi'rc Trithng phông Tài chInh Hành
chInh s1r nghiêp thuc S& Tài chInh, ké t1r ngày 01 tháng 9 näm 2020.
Biêu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k. Ong Doàn
Dirc Duy cO trách nhim bàn giao cong vic dang dam nhim tai don vj cii
Biu 3. Chánh Van phông Sâ, Phông Quãn 12 Ngân sách, PhOng Tài
chInh Hành chInh sir nghip và ông Doàn Dirc Duy chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay.!.
Ntiinhân:
- Nhu diêu 3;
- Luu: VT, KT, TC (TTr).

