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Quảng Trị, ngày 18 tháng 03 năm 2022
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Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy chế phối hợp giữa TTPVHCC tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUY T Ị

:

iều 1. Cử biệt phái đến làm việc tại rung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh uảng rị trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 18/03/2022 đối với công chức
có tên sau:
1. Bà. ùi hị húy – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh.
iều 2. Công chức biệt phái có trách nhiệm bàn giao những công việc hiện
đang đảm nhận, hoàn thành việc tiếp nhận công việc mới và thực hiện đúng các
uy định về uy chế tổ chức và hoạt động của PV CC tỉnh ban hành kèm theo
uyết định số 1343/ Đngày 03/6/2019 của
tỉnh uảng rị.
iều 3. uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, rưởng phòng Đăng ký kinh doanh, cá nhân có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành uyết định này./.
Nơi nhận:
- hư Điều 3;
- PV CC tỉnh;
- Lưu: V , VP.
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