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THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ trong thời gian Phó Chủ tịch UBND huyện 

Phạm Minh Vũ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh năm 2022 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc cử cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh năm 2022.  

 Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc ban hành 

Quy chế làm việc của UBND huyện Cẩm Thuỷ nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết 

định số 1685/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc phân công công tác của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND huyện Cẩm Thuỷ, nhiệm kỳ 2021-

2026. Trong thời gian đồng chí Phạm Minh Vũ tham gia lớp bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh năm 2022 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 22/4/2022, 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ phân công cho Phó Chủ tịch UBND huyện 

Nguyễn Tiến Lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác của Phó Chủ 

tịch UBND huyện Phạm Minh Vũ; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về các quyết định của mình trong 

thời gian được phân công. 

 UBND huyện Cẩm Thủy thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết để tiện 

cho việc liên hệ công tác; các phòng, ban chuyên môn UBND huyện thực hiện 

quy trình xử lý văn bản trên môi trường mạng theo phân công nhiệm vụ nêu 

trên. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Thủy; 

- Lưu VT.                                                    

   

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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