
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINHNINHB!NH Dc1p-Tirdo-Hinhphüc 

S& 02  /202 1/QD-UBND Ninh BInh, ngày 29 tháng 02 nám 2021 

QUYET DNH
A A Ye vice quy d!nh  so itnyng Pho Giam doc cua cac co' quan chuyen mon 

thuc Uy ban nhân dan tinh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can c&Lut Td chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii' Lut tha ddi, bd sung m(5t so' diu cüa Lut To' ch,'c ChInh phü và 
Lut To' chü'c chInh quyn djaphuvng ngày 22 thcng 11 nám 2019; 

Can c&Lut Ban hành van ban quyphgmpháp lu2t ngày 22 tháng 6 nám 2015; 
Can c' Luçt stra ddi, bo' sung mç5t sO' diu cüa Lut Ban hành van ban quyphgm 

pháp luçt ngày 18 tháng 6 nàm 2020, 
Can c&Nghj djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 04tháng 4 nám 2014 cia ChInhphi 

quy djnh tO chi'c các cci quan chuyên mOn thu5c Uy ban nhân dan tinh, thành phO 
trrc thut5c Trung u'cing; 

Can ci Nghj djnh sO' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nàm 2020 cia 
ChInh phi tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cüa Nghj djnh sO 24/2014/ND-CF ngày 04 
tháng 4 nám 2014 ca ChInh phz quy djnh to chic các co' quan chuyên mOn 
thuç5c Uy ban nhân dan tinh, thànhphO trirc thuc Trung woig, 

Theo d nghj ca Giám dO'c SO' N(5i vy tgi TO' trinh sO' 75/TTr-SNVngày 
04 tháng 02 näm 2021. 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Quy dnh s hrç'ng Phó Giám dc cüa các co' quan chuyên mon 
thuc Uy ban nhân dan tInh nhtr sau: 

1. B trI 03 c quan chuyên mon có không qua 04 Phó Giám dc, gm: 
Van phOng Uy ban nhân dan tinh, S& Kê hoach và Dâu tu, Sâ Nông nghip và 
Phát triên nông thôn. 

2. B trI 12 ca quan chuyên mon có không qua 03 Phó Giám dc. 
3. B trI 03 ca quan chuyên mon có không qua 02 Phó Giám dc. 
Diu 2. Hiu hrc  thi hành 
Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngãy 01 tháng 3 näm 2021. Bâi bO các 

quy djnh ye sO luvng Phó Giám doe cüa các cci quan chuyên mOn thuc Uy ban 
nhân dan tinh trái vói ni dung tai  Quyêt djnh nay. 
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.) Then 3. To chtrc thçrc hiçn 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Thu tnthng các co quan 

chuyên mon thuOc Uy ban nhân dan tinh và các c quan, don vi, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  JL  

Noinhân: 
- Nhu Diu 3; 
- Bô NOivii; 
- Civic Kiém tra van ban quy 
ph?m pháp 1ut - BO Tu pháp; 
- Ban Thring viii Tinh üy; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban To chirc Tinh üy; 
- Cong báo tinh; 
- Trung tam Tin hçc cong báo; 
-Liru:VT,VP7. 
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