UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 153 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh phân công công tác các Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm
kỳ 2016-2021;
Căn cứ Thông báo số 2164-TB/TU ngày 23/7/2020 của Tỉnh ủy về phân
công công tác đối với đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ
2015-2020.
Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh phân công công tác của các Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:
1. Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh đã được phân công tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND
ngày 16/8/2018 và Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 22/7/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày
16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trừ việc ký phê
duyệt: Các văn bản của UBND tỉnh về tài chính, ngân sách, về đầu tư công, về dự
án đầu tư, về các lĩnh vực giá cả, tài sản công...; các văn bản về chi Tài chính;
các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh để báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương
theo quy chế làm việc và theo quy định của Pháp luật).
2. Đồng chí Nguyễn Văn Khước - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh
Ký phê duyệt các văn bản về chủ trương đầu tư trực tiếp các dự án ngoài
ngân sách nhà nước (DDI) của các doanh nghiệp dân doanh sản xuất do Sở Kế
hoạch và Đầu tư trình.
3. Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh
Ký phê duyệt các văn bản về tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, các
dự án đầu tư công (theo tổng hợp chung); ký phê duyệt các văn bản chung về lĩnh
vực Tài chính của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh để báo cáo
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Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo
quy chế làm việc và theo quy định của Pháp luật.
Thông báo điều chỉnh phân công công tác này là bộ phận cấu thành của các
Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 và Quyết định số 1768/QĐUBND ngày 22/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công công tác của Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Các
thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP, CVNCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì
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