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Quáng Tn,  ngay3Q  tháng 7 nám 2020 

QUYET DNH 
A A A A A A Ve vçc chuyen ch.rc danh nghe nghiçp doi vo'i vien chtrc 

CHANH VAN PHONG UBND T!NH QUANG TR! 
Càn ct Quyê't djnh so' 08/2011/QD-UBND ngày 14/4/2011 cza UBND tinh 

ye vic Quy djnh ch&c näng, nhiém vu, quyén hgn và cci câu tO chi-c cia Van phOng 
UBND tinh; 

('an c& Thông tu'so' 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 cia Bç5 N(5i vy quy 
djnh ye chic danh nghê nghip và thay dôi ch&c danh nghê nghip dOi vái vien 
ch&c, Thông tusô 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cña B5 N5i vy ye viêc tha dOi, 
bO sung m5t so quy d/nh ye tuyên dyng cong ch&c, viên chic, nan? ngach cong 
ch&c, thàng hgng cháv danh nghé nghip viên chic và thtc hin chê dç hcip dOng 
mç5t sO logi cOng vic trong cc quan hành chInh nhà ntthc, ckrn vj sit nghip cOng 
lap; Thông tie so 11/2014/77'-BNV ngày 09/10/2014 cáa Bó N5i vy quy djnh chzc 
danh, ma sO ngQch và tiêu chuán nghip vy chuyên mOn các ngqch cOng cht'rc 
chuyên ngành hành chInh, 

('an cii' Quyé't d/nh so' 768/QD-UBND ngày 08/4/2019 cüa UBND tin/i v 
viic phê duyt danh myc vj trI vic lam và sO ngu'&i lam vic cüa Trung tam Phyc 
vy hành chInh cOng tinh Quáng Trj; 

Xét d nghj cza TrirOngphOng Hành chInh - To' ch&c. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Chuyn chirc danh ngh nghiêp di vOi ông Lam Cong Tun 
Dan vj cong tác: Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh 

Trchirc danh ngh nghip K5 six hang III (ma s V.05.02.07), sang chirc 
danh nghê nghip Chuyên viên (ma so 01.003) kê t1r ngây 01/8/2020. 

Tin h.rang và các ch d khac cüa Ong Lam Cong Tun không thay di. 

fiu 2. Truàng phông Hành chInh- T chüc, Giám dc Trung tam Phiic vj 
hành chInh công, thU trixng các dan vi có lien quan và ông Lam Cong Tuân chju 
trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Nd nI:n: 
- Nhtr Diêu 2; 
- S& Ni vi,i; 
- LLru: VT, HCTC(p). 
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