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GIAM DOC SO THÔNG TIN vA TRUYEN THÔNG
Can ct' Luát Can bó, cOng chic nám 2008, Luçt s&a dO'i, b sung mt sO'
diêu cza Lu2t Can b, cong chi'c và Luát Viên chz'cc nám 2019,
Can c&Nghj djnh 138/2020/ND-CF ngày 27/11/2 020 cza Chinhphi Quy
d/nh ye tuyên dyng, th dyng và quán l cOng chi'c,
C'án ci Quyet djnh sO 21/2021/QD-UBND ngày 06/8/202] cia Uy ban nhân
dan tinh Quy djnh chz'c nàng, nhim vy, quyên hçin và Cu' cáu tc chz'c cia SO'
Thông tin và Truyên thông tinh Thai Blnh;
Can cá' Cong van 1694/SN V-TCBC ngày 19/8/2021 cia SO' N5i vy ye vic
thy hiên Quyét d/nh quy a'jnh cht'c näng, nhim vy, quyn hçin và cci cá'u tO chic
tinh, Cong vánsO 1735/SN V-TCBC ngày
cia các cci quan chuyên mOn
25/8/2021 cia 56' Nç5i vy ye vic lam rö them m5t sO nc5i dung thy'c hin Quye't
djnh quy d/nh chic näng, nhim vy, quyên hqn và cci cáu to chi'c cüa các cci quan
chuyênmOncáptinh,
Can ct Quyet d/nh sO 1526/QD-UBND ngày 30/6/2021 cüa Uy ban nhán
dan tinh v vic giao can bç5 phy trách SO' Thông tin và Truyên thông,
Can ci Biên ban cu5c hQp cia Lânh dgo SO, Dáng iy SO' Thông tin và
Truyn thông ngày 20/9/2021,
Theo dé ngh/ cza Chánh Van phOng SO'.
QUYET IMNIl:
JJiu 1. Diêu dIng bà Büi Thj Oath, Chuyên viên Phong Buu chInh — Vin
thông, din nhn cong tác tai Phông Thông tin —Buu chInh, S Thông tin và Truyên
thông (do sp xêp 1i Ca CU to chüc theo Quyêt dnh 21120211QD-UBND ngày
06/8/202 1 cüa U ban nhân dan tinh), ti.r ngày 01 tháng 10 nám 2021.
Diu 2. Trithc khi nhn thim vii m&i, bà Büi Thj Oath có trách thim bàn
giao các cong vic và tài 1iu lien quan; duçic hu&ng luang và các ch d khác
theo quy djnh hin hành.
Diu 3. Chánh Van phông S, Tnr&ng các dan vj có lien quan và bà Büi TM
Oa.nh chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.
so

so

cap

so

No'i nhân:
- Nhu Diêu 3;
- LAnh dao Si;
- Cong TTDT Sô;
- Luu: VT, TCCB.

