
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

BAN QUẢN LÝ  

VƯỜN QUỐC GIABÁI TỬ LONG 

                    Số:  02 /QĐ-VQG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Quảng Ninh, ngày 11  tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v giao ông Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Khoa học và 

 Hợp tác quốc tế điều hành Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 

 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG 

Căn cứ Luật Viên chức năm ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh về việc 

ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao 

động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long; 

Căn cứ Thông báo số 03-TB/ĐUVQG ngày 08/01/2021 của Đảng ủy Ban quản lý 

Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc cho chủ trương thực hiện công tác tổ chức, cán bộ 

tại cuộc họp Đảng ủy tháng 01 năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao ông Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc 

tế điều hành Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kể từ ngày 11/01/2021 cho đến khi 

kiện toàn xong chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hoặc có thay đổi 

về mặt tổ chức cán bộ theo quy định. 

 Điều 2. Ông Phạm Quốc Việt được hưởng ph  c p chức v    nh đạo hệ số 0,3. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu  ực kể từ ngày 11/01/2021. 

 Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản  ý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long, các cơ quan, đơn vị có  iên quan và ông Phạm Quốc Việt căn cứ 

Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội v   để b/c  ; 

- GĐ, các PGĐ Ban  

- Như Điều 3 (t/h); 
- Lưu: VT, VP. 

                VP2-10b 
 

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Thanh Phương 
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