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THÔNG BÁO 

Phân công giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 

 

Thực hiện Thông báo số 227-TB/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc phân công phụ trách Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 và tại kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 04/11/2022 đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức 

vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Lê Tuấn Phong, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Do đó, ngoài các nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh được phân công tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 28/7/2021, Quyết 

định số 2370/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 và Công văn số 3003/UBND-

NCKSTTHC ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân công giải quyết thêm các công việc do đồng chí Lê Tuấn Phong đã phụ trách 

kể từ ngày 04/11/2022 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định phê chuẩn chức 

vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: 

1. Đ/c Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công tác nội chính; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác tổ 

chức bộ máy, cán bộ và kỷ luật cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác địa 

giới hành chính tỉnh; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những 

nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

(bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này). 

2. Đ/c Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế 

(bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này). 

3. Đ/c Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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Công tác thi đua khen thưởng. Những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, nhạy 

cảm thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội (bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh 

vực này). 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các Sở, ngành, địa phương và cá nhân 

có liên quan biết để thuận lợi trong việc liên hệ, giải quyết công việc./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh; 

- Chánh, các PVP. UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc VP. UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, HCTC, NCKSTTHC.Tùng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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