
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Doe 1p - TI! do - Hnh phác 

Quáng Trj, ngày  A  tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic bô nhim vào ngch di vó'i cong chüc 

CHU T!CH  U BAN NHAN DAN TIM! QUANG TR 

Can ciLut T chic chInh quyn djaphitong ngày 19/6/2015; 
Can c& Nghj djnh so 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh pith quy 

djnh v tuyn dyng, th dyng và quán l cOng chzc, 
Can cz'cNghi djnh sO 204/2004/ND-cP ngày 14/12/2004 cüa C'hInhpJth ye 

ché' dç5 tin lu'crng dO'i v&i can bó, cOng chic, viên chtc và litc hccrng vii trang; 
Can cz Thông hr s6 02/2007/TT-BNVngây 25/5/200 7 cza Bó Ni vy hw&ng 

dn xê'p 1uing khi náng nggch, chuyên nggch, chuyên logi cOng ch&c, viên chi'c; 
('an ci Quyet djnh sO 1 1/2020/QD- UBND ngây 17/4/2020 cia UBND tinh 

ban hành quy d/nh ye phán cap quán l tiên lircing can b, cOng chá'c, viên chü'c 
trong các cci quan hành chInh nhà nzthc, do'ri vj sir nghip cOng lçp, tO chjc h$i 
duçic giao biên ché, cOng ty TNHH mç3t thành vién do Nhà ntr&c nám guii 100% 
vOn Diêu lc, cOng ty cO phán, von gop chi phOi cia Nhà nu'ác, UBND tinh lain 
dgi din chisà hIbu; 

Theo dê nghj cia Giám dOc Sà Nç5i vy tgi Ta trInh sO 493 /TTr-SNV ngày 
04/8//2020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. B nhim vào ngch cong chirc di vfii Ong D Van Hung, Giárn 

dOc S& Y tê, ttr chirc danh nghê nghip Bác s chInh (hing II), ma so: 

V.08.01.02 vào ngch Chuyên viên chInh, ma so: 01.002, xêp luong bc 3, h so 

5,08 kê tir ngay 15/10/20 18. 
Thai diem tInh nâng b.c h.rang lan sau kê tr ngày 01/3/2018. 

- . •1 

Theu 2. Charth Van phong UBND tinh, Giam doe Sc Ncn v, Giam doc So 
Y tê, Thu tri.rang các Ca quan lien quan và ông D Van Hung chju trách nhirn 
thi hành Quyêt djnh này./. 

S&  2335  /QD-UBND 

Noi n/i cm: 
-Nhu'Diêu2; 
- S NOi  vi (02 ban); 
-SiYtê; 
-Liru VT, NC. 
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