
UBND TINH DAKNONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA, TH THAO Dc 1p - Tr do -  Hnh phüc 

VA  DU L!CH 

S: /QD-SVHTTDL DckNông, ngày tháng náin 2021 

QUYET D!NH 
V vic bi nhim Ii chfrc vii Phó Trir&ng phông K hoch - Tài chInh 

GIAM Oc sO VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH 

Can ci Nghj d/nh s 138/2020/ND-CF ngày 27/11/2020 cia Chlnh phü 
quy djnh v tuyn dng, th dyng và quán lj cong chi'c, 

Can c& Quyet d/nh sd 11/2016/QD- UBND ngày 22/3/2016 cza Uy ban 
nhdn dan tinh Dk NOng, quy djnh ch&c náng, nhim vy, quyên hn và co' cau tO 
chá'c cia SO' Van hóa, The thao và Du ljch, 

C'án ci Quyé't djnh so' 07/2017/QD-UBND ngày 09/3/2017 cia Uy ban 
nhán dan tznh, quy ché bo nhzêrn, hO nhiêrn lai, thOz gu? chu'c vu, tui' chü'c, mien 
nhiçm va luan chuyen doz vo'i cong chu'c, vien chuv tinh Dak Nong; 

Can ci Quyê't djnh so' 13/2017/QD-UBND ngày 04/7/2017 cza Uy ban 
nhán dan tinh, quy d/nh v phán cap quán lj tO chüv ho may, b/en ché và can 
hO, cOng chirc, vién chi'c tinh Dák NOng; 

Can c& Biên ban cuç3c hQp ngày 12/8/2021 cüa Dáng zy và Ban Giám dO'c 
SO' Van. hóa, The thao và Du lich, 

Theo d nghj cia Chánh Van phOng. 

QUYET DINH: 

Diu 1. B thim 1i có thii h.n chirc vi Phó TrLT&ng phông K hoch - 
Tài chInh thuc S Van hóa, The thao và Du ljch dôi vói ông Phan Tn 
Phwo'ng, kê ti'r ngày 15/8/2021. 

Diu 2. Tin hxcng và các khoân phii cp cüa ông Phan Tn Phiiang 
duçirc thirc hin theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phong, Thu trithng các phOng, dan vj có lien quan va ông 
Phan Tan Phixong chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'inhmn: I{' 
- Nhir diêu 3; 
- Sô'Nôi vi (b/c); 
- Ban Giám dôc S&; 
- Lath c10 Van phàng S&; 
- Li.ru: VT. 
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