CQNG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM
UBND TIN}{ THAI B1NH
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc
SO THÔNG TIN vA TRUYEN THÔNG
SM2/QD-STTTT

Thai Blnh, ngày 24 tháng 9 nám 2021

QUYETDJNH
Ye viçc dieu dQng va bo nhiçm can bQ
A

GL&M DOC SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG
Cán ci Luçt Can b, cong chtc nám 2008, Luç2t tha di, b sung mt sJ
diêu cia Luát Gán bó, cong cht2v và Lut Viên chic nám 2019;
C'àn ct Nghj dfnh sO 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cia ChInh phi Quy
a)nh ye tuyen dyng, sw dyng va quan ly cong chrc,
Can cü Quyet djnh sO 21/202]/QD-UBND ngày 06/8/2021 cia Uy ban ithán
dan tinh Quy djnh chüv náng, nhim vy, quyên hgn và co' cáu to chz'c cia So
Thông tin và Truyn thông tinh Thai Blnh,
Can c COng van sO 1694/SN V-TcBC ngày 19/8/2021 cüa S&Nç5i vy ye vic
thyv hin Quyêt &'jnh quy d/nh chic náng, nhim vy, quyn hgn và cci cá'u tO chzc
cia các cci quan chuyên mOn cap tinh, Cong van sO 1735/SN V-TCB C ngày
25/8/2021 cia SO Ni vy ye vic lam rö them rnt s ni dung thyv hin Quyé't
djnh quy dznh chuv nang, nhiçm vy, quyen hgn va cci cau to chuv cua cac cc quan
chuyên mon cap tinh,
Can ci Quyé't djnh sO 1526/QD-UBND ngày 30/6/2021 cia Uy ban nhán
dan tinh ye vic giao can b phy trách SO' Thông tin và Truyên thOng,
Can ct Biên ban cuçc hQp cta Lành dçio SO', Dáng üy SO' Thông tin và
Truyê'n thông ngày 20/9/2021;
Theo d nghj cia Chánh Van phOng SO'.
QUYET D!NH:
Diu 1. Diu dng bà Nguyen Thj Chanh, Phó Truó'ng phông Thông tin — Báo
chI — Xuât ban, dn nh.n cong tác ti Phông Thông tin — Bixu chInh và bô nhim giü'
chirc vi Phó Tnr&ng phông Thông tin — BuuchInh, S Thông tin vâ Truyên thông
(do sp xêp 1?i Co câu to chirc theo Quyêt djnh so 21/2021/QD-UBNID ngày
06/8/2021 cüa U' ban nhân dan tinh), tir ngày 01 tháng 10 näm 2021.
Thii han bô nhiêm: 05 nàm.
Diu 2. Tnxâc khi nh.n nhim vii mdi, bà Nguyen Thj Chanh có trách rihim
bàn giao các cong vic va tài 1iu lien quan; duqc huO'ng phi cp chirc vi theo quy
dinh hin hành cüa Nhà nuc.
Diu 3. Chánh Van phông S, Tnr&ng các don vj có lien quan và ha Nguyen
Thj Chanh chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.
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