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So:p./BC-TTN Hà Tinh, ngay 03tháng dA n�m 2021 

Kinh giri: So Khoa hÍc và Công nghÇ Hà T+nh 

Thrc hien V�n bàn sÑ 1688/SKHCN-VP ngày 29/10/2021 cça Sö Khoa hÍc và 

Công nghe vê viÇc �ông ý chç truong bÑ nhiÇm chéc danh truóng phòng t¡i Trung 

tâm Nghiên cru phát triên Nâm và Tâi nguyên sinh vt. Trung tâm dã tô chúc thrc 

hiÇn các bróc trong Quy trinh bô nhiÇm theo trinh tu quy dinh t¡i NghË dinh só 

115/2020/NÐ-CP ngày 25/09/2020 cça Chính phù quy dËnh vÁ tuyên dång, sù dung 

và quán lý viên chérc và Quyêt dËnh só 18/QÐ-UBND ngày 15/04/2021 cça Uy ban 

nhân dân tinh vê viÇc Ban hành quy �Ënh qu£n ly to chúc bÙ máy, biên chê, cán bÙ, 

công chúc, viên chére trong co quan hành chính, �on vi su nghiÇp công lp và nguÝi

quàn lý doanh nghiÇp nhà nuóc, kiêm soát viên, nguoi d¡i diÇên phân vÑn nhà nuóe 
thuÙc Uy ban nhân dân tinh. Kêt quà thye hiÇn nhu sau: 

1. Vi trí truong phòng Hành chính - Tông hãp: Bô nhiÇm ông Lê Dinh Quån, 

sinh ngày 25/11/1990, trinh �Ù chuyên môn �ai hÍc chuyên ngành Kinh t¿ nông 

nghiÇp.
2. Vi tri truÓng phòng Ky thut - Công nghÇ - Sån xuât: Bô nhiÇm ong Lê Nhu 

Sang, sinh ngày 20/01/1987, trinh �Ù chuyên môn Ký su Công nghÇ sinh hÍc. 

Vay Trung tâm Nghiên céru phát triên Nâm và Tài nguyên sinh vt xin báo cáo 

Sd Khoa hoc và công nghÇ kêt quá bô nhiÇm truöng phòng t¡i �on vË /. 
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