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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:     998/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày    17  tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban 

 nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận 

kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021, Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 14/10/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 

11/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả bầu cử Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016; 

Căn cứ Công văn số 550-CV/BTCTW ngày 14/5/2021 của Ban Tổ chức 

Trung ương về việc hoãn tổ chứclớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninhđối tượng I, khóa 82 năm 2021; 
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Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phân công đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã phân công tại Quyết định số 361/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phân công công 

việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký và bãi bỏ Quyết 

định số 949/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 

 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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