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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  NA HANG IJc 1p - Ttr do - H.nh phüc 

S: /TB-UBND Na Hang, ngày  40  tháng  3  nãm 2020 

THÔNG BAO 
D!a dim lam vic, mâu du, chu'c danh và chil k cüa lãnh ct.o, quãn 1 Ban 
quãn 1 dty an dãu tir xây ding khu vrc huyn Na Hang, tinh Tuyên Quang 

Th1rTC hin Nghj quyêt so 111-NQ/1-IU ngày 21/01/2020 cUa Ban Thi..thng vit 
Huyn üy Na Hang ye cong tác tO chirc can b; 

Can cü Quy& dnh s 632/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 v vic thành 1p 
Ban quãn 1 dir an dâu tu xây dirng khu virc huyn Na Hang; 

Can cü các Quyt djnh s 388/QD-UBND ngày 28/02/2020; 389/QD-UBNID 
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Na Hang ye vic diêu dng vá bô nhim 
các chCrc danh lAnh dio, quân 1 Ban quàn 1 d1r an dâu tix xây dçrng khu virc 
huyn Na Hang, 

Uy ban nhân dan huyn Na Hang trân tr9ng thông báo ten don vj, da dim 
lam vic, mu dâu, chirc danh Va chü k cña lãnh d.o Ban quân 1 dir an dâu tu 
xây dçrng khu vçrc huyn Na Hang den các co quan, don vj biêt dê lien h cong tác 

1. Ten don v: Ban quãn l thy an dâu tir xây diyng khu vrc huyn Na Hang 

- Dja dim lam vic: To dan ph 3, thj trãn Na Hang, huyn Na Hang, tinh 
Tuyên Quang 

- S diên thou: 02073.866.368 

2. Chuirc danh cüa các lanh do, quãn 1: 

- Giám dc: Ong Nguyn DInh Duy, so din thoai: 0985508449 

- Phó Giám dc: Ong Trân Van S5, so din thoti: 0913509521 

3. Mâu dtu và chü k cüa các lãnh dao,  quân 1: 

3.1. Mu dtu: 



Noi nhdn: 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Các s&, ban, nganh tinh; 
- Thuing trijc Huyn üy; 
- Thithng trirc HDND huyn; 
- Q. Chü tich, PCT UBND huyn; 
- UBND huyn, thành pho; 
- Chánh, PCVP HDND và UBND huyn 
- Các cc quan, don vj trén dja bàn huyn; 
- UBND xâ, thj trân; 
- Lixu: VT, BQL. 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

Lê Hfru The 

3.2. Chü k2 cüa các länh do, quãn 1: 

Giám dôc Phó Giám dôc 
Ong Nguyen DInh Duy Ong Trân Van S5 

Uy ban nhân dan huyn Na Hang trân tr9ng thông báo dn các co quan, dan 

vj bit, lien he cong tác./. 
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