
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ QUỔC

Số: iqiO/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày^(ựhảng 3 năm 2021
THÔNG BÁO

về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ
tịch ƯBND tỉnh Kiên Giang, về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Úy ban nhân dân thành phố Phú Quốc trân trọng giới thiệu chữ ký của
ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đến
các cơ quan đơn vị biết, tiện liên hệ công việc./.

Chữ ký của ông Đoàn Văn Tiên

Sô điện thoạỉ:
- Di động: 0913993950

Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- TT.HĐND thanh phố;
- TV.UBND thành phố;
- VP. ƯBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan trực thuộc TW, tỉnh trên địa bàn thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, ban ngành thành phố:
(Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- TT. HĐND các xã, phường;
- TT.UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVNC;- Lưu: VT, dthgam.^l^

TL .CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHẦN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIỂN GIANG Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ƯBND Kỉên Giang, ngày élị tháng ò năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân

thành pho Phú Quốc nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẲN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5;
Căn cứ Luật Sửa đồi, bể sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền đìa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 08/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 25 thảng ồ ỉ năm 2016 của

Chỉnh phủ quy định sẻ ỉượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trĩnh
thủ tục hầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành
viên ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Nội vụ tại Tờ ừ^ình sé 146/TTr-SNV ngày
22 tháng 3 năm 2021 và để nghị của Thường ừực Hội đồng nhân dân thành phố
Phủ Quốc tại Tồ trình số 04/TTr-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYỂTĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố Phú Quốc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoấn Văn Tiến, ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc.

Điều 2. Chánh Ván phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc, ủy ban nhân dân thành phổ Phú
Quốc, Thủ trưởng các ngành có liên quan và ông Đoàĩi Văn Tiến chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./,

Nơỉ nhận:
- Như Điều 2;
- TT. HĐND tinh;
- CT và cáọ PCT. ƯBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ (05b);
- LĐVP, p. NC, P. TH;
- Lưu: VT, vtttrinh. .

ủ TỊCH

Lâm Minh Thành
Người ký: ửy ban Nhân dân tinh K.iên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tinh K.iên Giang
Thời aian kv: 24.03.2021 14:26:53 +07:00
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