
       UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ DU LỊCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Số:         /QĐ-SDL       Bình Định, ngày         tháng  10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hưởng trợ cấp công tác Quản trị mạng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH  

Căn cứ Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Du lịch Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-SDL ngày 27/02/2019 của Sở Du lịch về việc 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Sở Du lịch; 

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

quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình 

Định và Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 

15/7/2011 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Du lịch, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân công ông Phạm Hữu Phước, Chuyên viên Văn phòng Sở Du 

lịch Bình Định, làm nhiệm vụ Quản trị mạng và trang thông tin điện tử Sở Du lịch 

Bình Định. 

Điều 2. Ông Phạm Hữu Phước được hưởng trợ cấp 0,3 theo mức lương tối 

thiểu Nhà nước quy định, kể từ ngày 01/11/2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Phạm 

Hữu Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
ơ 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC    
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, VP. 

 

 
  Nguyễn Văn Dũng 
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