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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 81/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Phú Thọ, ngày 19  tháng  01  năm 2015. 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v ñiều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác  
của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 

                                                            –––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 677/Qð-UBND ngày 15/3/2013 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên 
UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1511/Qð-TTg ngày 26/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
phê chuẩn việc bầu thành viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 06/Qð-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
phê chuẩn việc bầu thành viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh Mục 6, Mục 7, ðiều 1 Quyết ñịnh số 677/Qð-UBND ngày 
15/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân công phụ trách các lĩnh 
vực công tác của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 như sau: 

6. ðồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách công 
tác Quân sự, Quốc phòng; theo dõi toàn diện huyện Hạ Hòa, thay ðồng chí Lê Quang 
ðại nghỉ hưu theo chế ñộ. 

7. ðồng chí ðỗ Văn Hoành, Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách công tác 
Công an; theo dõi toàn diện huyện Tân Sơn, thay ðồng chí ðỗ ðức Kính chuyển 
công tác khác. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 677/Qð-UBND ngày 
15/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Chu Ngọc Anh 
 


