
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  171 /TB-SNV 

 

Lạng Sơn, ngày 21  tháng  7  năm 2020 

   

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; Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND ngày 16/3/2020 sửa đổi Điều 4 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2016 của Ủy 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; 

Trên cơ sở văn bản số 41/GM-BTCNV ngày 16/7/2020 của Ban Tổ chức 

- Nội vụ tỉnh Hà Giang về việc dự hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu 

năm 2020 Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc,  

Sau khi báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, để đảm bảo việc điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ được ổn 

định, liên tục, thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, Giám đốc Sở Nội vụ 

ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở quản lý và điều 

hành, giải quyết những công việc của Sở Nội vụ trong thời gian Giám đốc sở 

tham dự hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua 

ngành Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Hà Giang từ ngày 

22/7/2020 (thứ Tư) đến hết ngày 24/7/2020 (thứ Sáu). 

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 (để b/cáo); 

- TT HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở NV; 

- Các phòng, CQ, ĐV thuộc, trực thuộc; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT, VP. 

  

 

 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
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