ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 275/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 09 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ công tác
của đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật số
47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ quy chế làm việc của UBND thành phố Nam Định khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày
26/7/2021;
Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành
phố về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban
nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND phường
Hạ Long về việc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Thông báo số 32/TB-UBND ngày 08/9/2021 của UBND phường Hạ
Long về việc hạ mức độ cách ly đối với các trường hợp F2 liên quan tới ca bệnh F0
tại phường Hạ Long, ca bệnh Trực Mỹ - Trực Ninh và các trường hợp thuộc đoàn
công tác Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc phường Hạ Long.
UBND THÀNH PHỐ THÔNG BÁO:
1. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBND
thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách tại Quyết định số
3383/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành phố kể từ ngày 09/9/2021.
2. Thông báo số 272/TB-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố hết
hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành Thông báo này.
Thông báo này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP;
- Website TP;
- Lưu: VT, VX.
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