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HUYỆN TỨ KỲ

Số:             /TB-UBND

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc phân công phụ trách 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

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 phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 
2021-2026; 

Sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân huyện phân công Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái trực tiếp 
phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kể từ ngày 20/9/2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công nêu trên.

Trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết 
và liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch,  các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy;
- MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ban Quản lý DAĐTXD huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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