Ch tch UBND thành ph Hunh c Th trao quyt nh iu ng và b nhim cán b
cho ông Võ Nguyên Chng (bìa phi) và ông inh Quang Cng (bìa trái). nh: S.T

Theo ó, ông Võ Nguyên Chng, Trng phòng u t ô th thuc Vn phòng oàn i biu Quc hi, HND và UBND
thành ph c iu ng n nhn công tác ti S Tài nguyên và Môi trng (TN&MT) và b nhim chc v Phó Giám c
S TN&MT trong thi hn 5 nm. Ông Võ Nguyên Chng (SN 1976) có trình thc s Lut hc, Cao cap lý lun
chính tr.
Ông inh Quang Cng, Phó Giám c S TN&MT c iu ng và b nhim gi chc v Phó Chánh Vn phòng oàn i
biu Quc hi, HND và UBND thành ph trong thi hn 5 nm. Ông inh Quang Cng (SN 1977) có trình Tin
s Kinh t môi trng, Cao cp lý lun chính tr.
Phát biu ti bui trao quyt nh v công tác cán b, Ch tch UBND thành ph Hunh c Th chúc mng và ngh
các cán b c iu ng, b nhim phi tip tc n lc hc hi, quyt lit, sáng to, hoàn thành tt nhim v c giao.
Theo baodanang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

