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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:    303/QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày  23   tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

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

 nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

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

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021; 

Căn cứ Quyết định số 463-QĐ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh đối tượng I, khóa 84 năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phân công phụ trách, xử lý các nội dung công việc trong thời gian 

đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I, khóa 84 năm 2022 cụ thể 

như sau: 

- Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp 

phụ trách, xử lý các nội dung công việc đã phân công cho đồng chí Đinh Công Sứ, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 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 (trừ lĩnh vực Công tác Tôn giáo, dân vận của tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện: Mai Châu, Tân Lạc). 
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- Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực 

tiếp phụ trách, xử lý các nội dung công việc thuộc lĩnh vực Công tác Tôn giáo, dân 

vận của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Mai Châu, Tân Lạc đã phân công 

cho đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

2128/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2022 đến hết 

ngày 08/4/2022. 

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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