
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /QĐ-VPUBND Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự 

của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

18/TTr-SKHCN ngày 08/3/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự của Sở Khoa học và 

Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lần thứ nhất tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 

08 tháng 3 năm 2019 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, quán triệt công chức 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ 

được giao theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Bình Định được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 

939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải 

quyết thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 

1035/QĐUBND ngày 29 tháng 3 năm 2019; Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một 



 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định được 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

tháng 11 năm 2020 và các quy định có liên quan theo pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm 

phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác quản lý và 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các công chức nêu trên trong thời gian làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 733/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 

20/QĐ-VPUBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh và các công chức có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       

- Như Điều 4; 

- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang (b/c); 

- CVP, PCVP VX; 

- Phòng KSTTHC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.                                                                                                                                                                                           

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục  

DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-VPUBND 

 ngày         /        /2021 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, 

 đơn vị 

Nhân sự 

chính 

thức 

Nhân sự 

dự phòng 

Thời hạn 

 làm việc 

1 Đỗ Thị Xuyên 

Chuyên viên Chi 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng 

X  

12 tháng 

(từ ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/3/2022) 

2 Đỗ Thị Trà Giang 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 
 X 

12 tháng 

(từ ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/3/2022) 

3 Nguyễn Quốc Bảo 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

công nghệ và Sở 

hữu trí tuệ 

 X 

12 tháng 

(từ ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

31/3/2022) 

 

Dánh sách này có 03 người./. 
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