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Thai Bin/i, ngày

tháng 9 nám 2021

QUYET DINH
V vic diu dng can b
GIAM DOC SI THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG
Cván ce Lu2t Can b, cong chtc nám 2008; Luçt tha di, bá sung mt sO
ã'iêu cüa Lu2t Can b, con; chzc và Luat Viên chüv nám 2019;
Can thNghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2 020 cza GhInhphñ Quy
djnh ye tuyên c4ing, sz- dtin và quán cong chz-c;
Can ci Quyt djnh so 21/2021/QD-UBND ngày 06/8/2021 cza ban n/ian
dan tinh Quy d/nh chzc náng, nhiçAm vy, quyên hgn và cc cAu td chic cia S&
Thông tin và Truyên thông tinh Thai Binh,
Cán cz Cong van so 1694/SNV-TcBC ngày 19/8/2021 cza Sá Nai vy v vic
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thyc hiçn Quyet
djnh
quy djnh
chztc nang, nhzcm vy,quyen hgn va cc cau to c/mv
cua cac cc quan chuyen mon cap tin/i; Cong van so 1735/SNV-TCBC ngay
25/8/2021 cza So Nç3i vy ye vic lam rö them rnçt sO ni dung thrc hin Quyet
mnh quy dnh chitc nang, nhzçm vy, quyen hn va cc cau to chwc cua cac cc quan
chuyên mOn cap tin/i;
Can ci Quyet din/i so 1526/QD-UBND ngày 30/6/2021 cza Uy ban nhân
dOn tinh v viçAc giao can b phy trách SO Thông tin và Truyên thông;
Can cz Biên ban cuc hQp cia Länh dgo S6, Dáng iy SO Thông tin và
Truyn thông ngày 20/9/2021,
Theo d nghj cüa Chánh Van phông SO.
QUYET DjNH:
Diu 1. Diu dng bâ Ph?m Thj Hue, Chuyên viên Phông Thông tin — BáO cM
— Xu.t bàn, dn nhn cong tác tai Phông Thông tin — Biiu chInh, Sâ Thông tin và
Truyn thông (do s&p xp lai co c.0 th chüc theo Quyet djnh so 21/2021/QDUBND ngày 06/8/202 1 cüa U ban nhãn dan tinh), tü ngày 01 tháng 10 nm 2021.
Diu 2. Trtxâc khi nhn nhim viii mâi, bà Phm Thj Hue có trách nhim bàn
giao các cong vic và tâi 1iu lien quan; duçxc hithng lucmg và các chê d khác
theo quy djnh hin hành.
Diu 3. Chánh Vn phong S, Trtrng các &m vi có lien quan và bà Phm
Thj Hue chju trách thim thi hành quyêt djnh nay.!.
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