
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6499 /QĐ-UBND TP. Nam Định, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

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

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức 

chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành 

phố ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND thành phố 

Nam Định về việc 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; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Nam Định tại văn bản 

số 225/VP-ĐT ngày 29/11/2022 về việc bổ sung nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch 

UBND thành phố; 

Sau khi thảo luận, thống nhất trong Lãnh đạo UBND thành phố và các Ủy 

viên UBND thành phố tại cuộc họp UBND thành phố ngày 29/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung nội dung tại Mục 2, Điểm 2.3 và Mục 3, Điểm 3.2, Điều 1, 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành phố Nam Định 

về việc 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, cụ thể như sau: 

Bổ sung nội dung: “hiệp y, chấp thuận tổng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh 

vực phụ trách”. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3383/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2021 của UBND thành phố Nam Định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các thành viên Ủy ban nhân dân 

thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, 

xã trên địa bàn thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND thành phố và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành uỷ; HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Thành viên UBND TP; 

- Các Ban Thành uỷ, VP Thành ủy; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể TP; 

- Các cơ quan nội chính, phòng, ban, ngành, đơn vị TP; 

- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, các VP, Website TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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