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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thành viên Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh 
về việc kiện toàn Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ 
trình số 09/TTr-KNST ngày 08/02/2023 (kèm theo Công văn số 53/SGDĐT-
CTCTHSSV ngày 10/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

                                            QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thành viên Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh, cụ thể như sau:
Bà Đỗ Thị Điểm: Chuyên viên Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh 

viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhận chức vụ thành viên Ban Điều hành hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh thay cho Ông Hồ Vĩnh Sanh: Chuyên viên Phòng 
Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Lý do: Chuyển đổi vị trí công tác.
Điều 2. Bà Đỗ Thị Điểm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Quyết 

định số 1470/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban 
điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Trưởng Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các cá nhân có tên 
tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết 
định số 1470/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.
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