
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND 

 

   Na Hang, ngày        tháng        năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Chức danh và giới thiệu chữ ký 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Na Hang nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu 

chữ ký của ông Tô Viết Hiệp, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 

nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết để liên hệ công tác. 
 

CHỮ KÝ CỦA ÔNG TÔ VIẾT HIỆP 

QUYỀN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG 

 

 

 

 

Số điện thoại: 0915.678.459 hoặc 0982.833.093 

 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, UBMTTQ và các 

tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các 

xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Quang Hải 
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