
UBND TfNH QUANG TRI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
VAN PHONG Dc Ip  - Tiy do - Hnh phác 

sE:3921QD-vp Quáng Tn,  ngây3  tháng 7 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic chuyn chirc danh ngh nghip di vó'i viên chuc 

CHANH VAN PHONG UBND TINH QUANG TRj 

Càn cz' Quyé't djnh s 08/2011/QD-UBND ngày 14/4/2011 cüa UBND tinh 
v vic Quy djnh chjc nãng, nhiém vy, quyén hçin vâ cci cáu to chic cza Van phOng 
UBND tinh; 

2ãn c& Thông tttsd 12/2012/77'-BNV ngày 18/12/2012 cla B5 Nç5i vy quy 
dinh ye ch&c danh nghê nghip và thay dói chtc danh nghé nghip dOi vái viên 
ch&c, Thông tw sO 03/2019/Trf'-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bó Nç5i vy ye vic tha dOi, 
bó sung m5t sO quy d/nh ye tuyên dyng cOng ch&c, viên chz'cc, nán nggch cong 
ch&c, tháng hgng ch&c danh nghê nghip viên ch&c và thy'c hin ché dç5 hcip dOng 
m3t sO logi cong vic trong cci quan hành chInh nhà nwác, doWn vj sy nghip cOng 
lçp; Thông ut sO 11/2014/77-BNV ngày 09/10/2014 cja Bó Ni vy quy djnh cJnc 
danh, ma so ngach và tiêu chuán nghiêp vy chuyên mOn các nggch cOng chi'rc 
chuyên ngành hành chInh, 

Can ct Quye't djnh s 768/QD-UBND ngày 08/4/2019 cza UBND tinh v 
vic phê duyét danh myc vj trI vic lam và sO ngithi lam vic cua Trung tam Phyc 
vy hành chinh cOng tinh QuOng Tn; 

Xét d nghj cza Trithngphông Hành chInh - T chz'c. 

QUYET D!NH: 
.A F A fl F A Dieu 1. Chuyen chuc danh nghe nghiçp doi vcn ong Nguyen Thanh Binh 

Dorn vj cong tác: Trung tam Phc v11 hành chInh cong tinh 

Tir chüc danli ngh nghip K six hang III (ma s V.05.02.07) sang chCrc 
danh nghê nghip Chuyên viên (ma so 01.003) ké tt'r ngày 01/8/2020. 

Tin luang và các ch d khác cüa ông Nguyn Thanh BInh không thay di. 

Diu 2. Tru&ng phông Hành chInh- T chrc, Giám dc Trung tam Phiic vii 
hành chinh cong tinh, thu tniâng cac &m vj CO lien quan vâ ông Nguyen Thanh 
BInh chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Nui nhin: 
- Nhix Diu 2; 
- SÔNi vv; 
- Ltru: VT, HCTC(p). 
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