Tỉnh Kharkov có Chủ tịch mới
Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 21:13

Ngày 3/2/2015, trong chuyến công tác tại Kharkov, Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko đã
chính thức bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Tổng thống Igor Rainin vào cương vị Chủ tịch
chính quyền nhà nước Ucraina tại tỉnh Kharkov.

Tân Chủ tịch tỉnh Kharkov Igor Rainin

“Đó là một công chức đặc biệt chuyên nghiệp, một chuyên gia kinh tế, là người có trách nhiệm
và nghiêm túc”, - ông Poroshenko nói trong khi giới thiệu tân Chủ tịch tỉnh Kharkov.

Tổng thống nhấn mạnh về vị trí của tỉnh Kharkov trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Tỉnh Kharkov là điểm tựa của Ucraina trong cuộc chiến chống khủng bố và xâm lược. Vì vậy,
điều hết sức quan trọng là cần một người lãnh đạo là nhà quản lý mạnh”, - ông tuyên bố.

Tổng thống cũng nhắc nhở rằng tân Chủ tịch tỉnh Kharkov phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ
đặc biệt phức tạp, trong đó vấn đề then chốt là gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng
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thời đảm bảo triển khai cải cách.

Tổng thống Poroshenko cũng cảm ơn cựu Chủ tịch chính quyền nhà nước Ucraina tại tỉnh
Kharkov Igor Baluta và đề nghị mọi người có mặt vỗ tay cảm ơn.

Tân Chủ tịch tỉnh Kharkov Igor Rainin từng là đại biểu Hội đồng tỉnh Kharkov từ năm 2010,
trúng cử theo danh sách đảng “Batkivshina”. Tuy nhiên, năm 2014 đã tuyên bố ra khỏi đảng và
trở thành người đứng đầu nhóm đại biểu “Thống nhất vùng Kharkov”. Tháng 4 năm 2014 được
bầu làm Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng tỉnh Kharkov. Tháng 11 năm 2014 được Tổng thống
Petro Poroshenko bổ nhiệm vào cương vị Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ucraina.

Quốc Thành. Theo Korrespondent.
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