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THONG BAO 
V vic phân cong theo döi, chi dio giãi quyt các cong vic cüa 

Phó Chü tjch Hoãng Nam trong thôi gian di cong tác 

Can cü Quyt djnh s 17291QD-UBND, ngày 01/7/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Quãng Trj ye vic phân cong nhim vi dôi vi Chü tjch, các Phó 
Chii tjch và U' viên UBND tinh Quãng Trj nhim kS'  2016 - 2021; Dé cong tác 
diu hânh, chi do các ni dung cOng vic cüa UBND tinh dtxçic xuyên suôt 
trong thji gian Phó Chü tjch Hoàng Nam di cong tác, Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh phân cong các Phó Chü tjch UBND tinh theo dôi, chi dao  giãi quyêt 
các cong vic cüa Phó Chü tjch Hoàng Nam nhu sau: 

1. Chü tjch UBND tinh VO Van Hung: 
Truc theo döi và chi do các Si, ngành: Van hoá, The thao và Du ljch,  

Thông tin và Truyên thông; Dài Phát thanh - Truyên hInh; báo chI. 
2. Phó chü tjch Thurng tryc UBND tinh Ha S5 Bong: 
- Theo dOi, chi dao  vã ph trách các 1mb virc cong tác: Y tê; dan so; giáo 

dic và dào tao; xuât ban; dan chü cci s&, dan vn chInh quyên, ton giáo. 
- Trirc theo dOi và chi do các Sâ, ngãnh: Y tê, Giáo dic và Dào tao; Nhà 

báo; theo dôi chi dao  huyn Dakarông. 
- Gi môi lien h phôi hgp cong tác giia UBND tinh v&i Hôi lien hip 

Phii nü tinh, Doàn Thanh niên Cong  san Ho ChInh Minh tinh. 
3. Phó Chü tich UBND tinh Lê Dire Tiên: 
- Theo dOi, chi dao vá phu trách các linh vrc cong tác: Van hoá, the diic, 

the thao, du ljch, gia dInh; lao dng, thucing binh 1it s, tré em và các lInh v1rc 
chInh sách xâ hi khác; Ngân hang ChInh sách xâ hi; 

- Truc theo döi và chi do các Si, ngành: Lao d)ng - Thuong binh và Xâ 
hi; Bão hiêm xã hôi; Ngân hang ChInh sách xã hi tinh; các ca s& giáo dc 
chuyên nghip, dty nghê; các Hi: Chtt th.p dO, Van h9c Ngh thut, các 
doanh nghip, các hi tü thin xa hi thuc linh vrc phii trách; theo dôi chi do 
huyn Gio Linh. 

-ThOi gian thirc hin 02 tháng (ke tr ngày 20/7/2020). 
Uy ban nhân dan tinh thông báo dé các Sâ, ban, ngânh, dja phi.rGng và các 

dcm vj lien quan biêt vâ thi..rc hin./.,- 

UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S& Q /TB-UBND 

No'i ii/:ln: 
- Van phông ChInh phü; 
- Các B, nganh, doàn the TW; 
- BTL Quân khu 4; 
- Thu&ng tnrc Tinh Uy; 
- Thu?:rng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Các So, ban, ngành, doàn th cap tinh; 
- Huyn Oy, HDND, UBND các huyn, thành phô, thl xã; 
- Các co quan TW dóng quân trén dja bàn; 
- CVP, PCVP, Cong chrc Khôi NC TH; 
-Luti: VT, NC. 
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