
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC XƯƠNG

Số:         / QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Đức Xương, ngày      tháng       năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức danh Phó trưởng đài truyền thanh xã Đức Xương

   
 CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa  phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ quyết định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức 
danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã;  Nghị đinh số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức, cấp xã và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/ NQ- HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND tỉnh Hải 
Dương quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí 
đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư, khoán kinh 
phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn khu dân cư trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Trưởng đài truyền thanh xã Đức Xương,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Tạ Thị Thảo sính ngày 20/6/1997
Nơi thường trú: Thôn An Cư 2, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Nay giữ chức danh Phó trưởng đài truyền thanh xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.
. Điều 2. Bà Tạ Thị Thảo thực hiện theo quy chế hoạt động của đài truyên thanh 

xã, quản lý vận hành kỹ thuật thiết bị của đài, thực hiện phân công của Trưởng đài 
truyền thanh xã và được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

 Điều 3. Ông Công chức Văn phòng UBND, Công chức KTNS xã, Trưởng đài 
truyền thanh xã và bà Tạ Thị Thảo căn cứ  quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Đảng, HĐND; ( để b/c)   
 - Như điều 3;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH

                                     
Đỗ Trọng Tuệ
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