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T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:  .LÔ.0 /QD-UBND Quáng Trj, ngày  44  tháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic hu'&ng phii cp chile viii lãnh do di vii can b 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG Tifi 

Can c& Lugt To chic chInh quyên dja pJnro*ng  ngày 19/6/2015, 

Cáncü Nghj djnh s 204t2004/ND-CP ngày 14/12/2004 cza Chinh phi v 
chê d3 tién lu'cing dOi vâi can b.5, cOng chi'c, viên chi'c và ltc liccrng vu trang; 

Can c Thong tu' s 02/2005/TT-BNV ngày 5/01/2005 cia B(5 trw&ng B5 
N5i vy hithng dan thy'c hin cM dç5 phy cap cht'c vy länh dgo dói vO'i can ho, 
cong chi'c, viên ch&c; 

Thirc hin Quy djnh s6 09-QDi/TU ngày 20/4/2018 cia Tinh zy ye' phán 
cap quán lj can bç$; 

Can ci Quyt d/nh sO' 2068/QD-UBND ngày 29/7/2020 cIa C'hz tfch 
UBND tinh ye vic phê chuán ket qua báu Gn tjch UBND thành phO Dóng Ha 
nhim /cj) 2016-2021, 

Xét d nghj cia Giárn dác Sá Ni2i  vy tgi TO' trInh s 517/TTr-SNV ngày 
2 5/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ong Nguyn Tang, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Dông Ha, 
nhim kr 2016 — 2021, duqc hithng phi cap chüc vi länh do h so 0,8 ké ti'r 
ngày 29/7/2020. 

Diu 2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c S& Ni vii, Chü 
tjch Uy ban nhân dan thành phô Dông Ha, Thu truàng các co quan có lien quan 
và ông Nguyen Tang chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. - 

No'i nhin: 
-Nhi.rDiêu2; 
- UBND thành 
- SâNi vi,i; 
- Luu: VT, NC 

ph Dong Ha; 
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