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THÔNG BÁO 

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

 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 công tác thi 
đua, khen thưởng Cụm thi đua 7 tỉnh và Cụm thi đua ngành Nội vụ 7 tỉnh 
miền núi biên giới phía Bắc; theo đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tham 
gia đoàn công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm việc với các 
Cụm thi đua tại tỉnh Sơn La từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019. 

Để đảm bảo việc điều hành các hoạt động của cơ quan được ổn định, liên 
tục, Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho bà Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở 
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. 

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 (BC); 
- UBND tỉnh (BC); 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- GĐ, các PGĐ Sở NV; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc 
và trực thuộc Sở; 
- Website Sở NV; 
- Lưu: VT. 

  

 

 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
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