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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/QĐ-BDT Bình Định, ngày  05 tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ công chức kiêm nhiệm công tác quản trị mạng  

của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

 

  

TRƯỞNG BAN BAN DÂN TỘC 

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh 

Bình Định Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa 

bàn tỉnh Bình Định; 

 Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công ông Hoàng Kim Bút, Chuyên viên Văn phòng thuộc Ban 

Dân tộc tỉnh Bình Định, kiêm nhiệm công tác quản trị mạng của Ban Dân tộc tỉnh 

Bình Định. 

Điều 2. Ông Hoàng Kim Bút được hưởng mức trợ cấp là 0,3 theo mức 

lương tối thiểu Nhà nước quy định kể từ ngày 03/02/2020; nguồn kinh phí thực 

hiện từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban và 

ông Hoàng Kim Bút chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận :                KT. TRƯỞNG BAN  

- Như Điều 3;       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Lãnh đạo Ban;  

- CC và NLĐ Ban;         
- Lưu: VT, VP.          
 

                             

 

     Đinh Văn Lung 
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