
 

 

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

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 173 /TB-SNV 

 

Lạng Sơn, ngày  22 tháng  7  năm 2020 

   

THÔNG BÁO 

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

 

 

Ngày 21/7/2020 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 171/TB-SNV về 

việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ, theo đó 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) theo Giấy 

mời số 41/GM-BTCNV ngày 16/7/2020 của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà 

Giang.  

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, mưa lũ xảy ra trên 

diện rộng gây sạt lở, ngập úng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt trên địa bàn 

toàn tỉnh Hà Giang, Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh miền núi phía Bắc đã ban 

hành văn bản hỏa tốc (văn bản số 2328/CV-CTĐ ngày 21/7/2020) về việc không 

tổ chức theo Hội nghị sơ kết theo Kế hoạch. Do vậy, Giám đốc Sở Nội vụ thôi 

ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc thực hiện quản lý và 

điều hành, giải quyết những công việc của Sở Nội vụ theo Thông báo số 

171/TB-SNV ngày 21/7/2020 nêu trên. 

Sở Nội vụ trân trọng 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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