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Số:             /TB-UBND Cẩm Thủy, ngày       tháng 7 năm 2020 
  

 

că 

THÔNG BÁO 

Công khai nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

chức vụ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn 

  

 Thực hiện Công văn số 09-CV/BTCHU ngày 02/7/2020 của Ban Tổ chức 

Huyện ủy về việc công khai nhân sự lãnh đạo quản lý các phòng thuộc UBND huyện. 

Căn cứ Quyết định số 1854-QĐ/HU ngày 10/11/2018 của Ban thường vụ 

Huyện ủy Cẩm Thủy ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng 

cử. Chủ tịch UBND huyện thông báo quyết nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn 

thuộc UBND huyện, cụ thể như sau: 

1. Bổ nhiệm ông Hoàng Thế Hiền, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

giữ chức Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

2. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Dân tộc đối với ông Nguyễn 

Nhật Tân. 

3. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đối với ông Hoàng Nam Dinh. 

4. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện đối với ông Vũ Văn Hưng. 

Vậy Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn và 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc huyện niêm yết, thông báo công khai đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Viết Hoài 
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