
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CI{U NGHIA VIET NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - lu do - Hnh phüc 

So:,UO  /QD-UBND Quáng Trj, ngày 07ihang 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic thay dôi thành viên cüa SrTài chmnh 

ti các Hi dông, Ban chi do cap tinh. 

Uv BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI 

Ján ct Lut Td ch&c chInh quyn djaphzo'ng ngày 19/6/2015; 

Theo d nghj cza S& Tài chinh tqi Cong van si 2401/STC- VP ngây 21/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. 

1. Cir bà Lê Thj Thanh - Phó Giárn dc Sâ Tài chInh thay ông Nguyn TrI 
Kiên tham gia thành viên các Hi dông, Ban chi dio cap tinh, CII the nhu sau: 

- Phó Chü tjch Hi dèng giám sat x s tinh; 

- Phó truâng Ban di mâi va phát trin doanh nghip tinh giai don 2016-
2020; 

- Phó trirâng Ban chi dto C phAn hóa DNNN; 

- Ban chi dao  thoái vn Nhà nuc tai  các doanh nghip cüa tinh giai doin 
2017-2020; 

- To trung To thâm tra quyêt toán dir an hoàn thành; 

- Ban chi dao  Phông không than dan tinh; 

- Hi dng thm djnh xét cong nh.n xä dat  chu.n nông thôn mOi trën dja bàn 
tinh Quãng Trj; 

- Ban chi dao  cMng th& thu và nçi d9ng thud; 

2. Cir bà Lê Thj Hãi Ha - Phó Giám d6c S Tài chInh thay ông Nguyen TrI 
Kiên tham gia thành viên các Hi dOng, Ban chi dao  cap tinh, cit the nhu sau: 

- Ban chi do tip nhn, quãn 1 và trin khai thrc hin chi.rcing trInh Qu5 
Thin Tam h trç cho vay be giông sinh san tinh Quãng Tr. 

- Hi dng qu phông chng thiên tai tinh; 

- Ban chi dto dir an "Tang cuông quãri 1 dAt dai và co sâ d 1iu dAt dai"; 

- Ban chi dao  thirc hin CTMT phát trin lam nghip bn vctng 2016 -2020; 

- Ban chi dao  trin khai D an 896 tinh Quâng Trj; 

- Ban chi dao  phông, chng djch bnh vat  nuôi tinh Quãng Trj; 

- Ban chi dao hoat dông thuong mai  biên giOi tinh Quáng Trj; 

- Ban chi dao  thirc hin k hoach bão v và phát trin rrng tinh Quãng Trj giai 
don 20 16-2020; 

- Ban chi do Di mói và Phát triên kinh t tp th tinh Quãng Trj. 



TM. U( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TjCH sv 

PHO CHIJ TjCH 

Duc Tiên 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc ktir ngãy k. 
Chãnh Van phông UBND tinh, Giám doe các Sâ: Tài chInh, Ni vix, Kê hoch 

và Dâu tu, Nông nghip va PTNT, Tài nguyen vâ Môi truing; Cong Thuong, Chi huy 
trung B Chi huy Quãn sir tinh, Cc tnning Cc Thuê tinh, Chü tjch Lien mirth 
HTX tinh, Giám doe Cong ty TNHT-J MTV Xô so kiên thiët Quãng Trj và các ông, 
bà có ten ti Diéu 1 chiu trách nhiêm thi hành Quyet djnh nay  .I.iJ' 

Noi nhmn: 
- Nhr Diu 2; 
- Ltru: VT,NC,TM 
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