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THÔNG BÁO 
Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ 

   

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc cử Giám đốc Sở Nội vụ tham gia khóa bồi dưỡng tại 
Cộng hòa Pháp;  

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-BNV ngày 03/12/2015 của Bộ Nội vụ 
về việc thành lập đoàn và cử đi bồi dưỡng tại Cộng hòa Pháp; 

Từ ngày 12/12/2015 đến ngày 24/12/2015, Giám đốc Sở Nội vụ tham 
gia khóa bồi dưỡng về chính sách công tại Cộng hòa Pháp. Để đảm bảo việc 
điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ được ổn định, liên tục Giám đốc Sở 
Nội vụ thông báo: 

Ủy quyền cho ông Phùng Đức Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo, quản lý và điều hành, giải quyết những công việc của Sở Nội vụ 
trong thời gian Giám đốc Sở đi công tác nước ngoài kể từ ngày 12/12/2015 
đến hết ngày 24/12/2015. 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan biết 
để thuận tiện trong liên hệ, giao dịch công tác./. 

 
  Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- TT Tỉnh ủy;   
- UBND tỉnh;   
- Các Sở, ngành;  (Đã ký) 
- UBND các huyện, TP;   
- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng, tổ chức thuộc, trực thuộc SNV;   
- Website Sở (đăng tin);  Hứa Hải Quỳnh 
- Lưu: VT.   
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