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THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo  
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-VP ngày 28/9/2016 của Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/10/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 
96a/TB-VP về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.   

Để đảm bảo kịp thời trong công tác xử lý văn bản đến, Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh thống nhất bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng thực 
hiện phân giao văn bản, cụ thể như sau: 

1. Ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Trực tiếp phân giao các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, 
chỉ đạo tại Khoản 1, Thông báo số 96a/TB-VP ngày 01/10/2017 của Văn phòng 
UBND tỉnh. 

2. Ông Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Trực tiếp phân giao các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, 
chỉ đạo tại Khoản 2, Thông báo số 96a/TB-VP ngày 01/10/2017 của Văn phòng 
UBND tỉnh. 

3. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Trực tiếp phân giao các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, 
chỉ đạo tại Khoản 3, Thông báo số 96a/TB-VP ngày 01/10/2017 của Văn phòng 
UBND tỉnh. 

4. Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Trực tiếp phân giao các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, 
chỉ đạo tại Khoản 4, Thông báo số 96a/TB-VP ngày 01/10/2017 của Văn phòng 
UBND tỉnh. 

5. Trong trường hợp Chánh Văn phòng đi công tác, ông Dương Văn Chiều- 
Phó Chánh Văn phòng thực hiện phân giao văn bản thuộc lĩnh vực do Chánh Văn 
phòng phụ trách và ngược lại.  

Trường hợp ông Hoàng Văn Quý - Phó Chánh Văn phòng đi công tác, ông 
Phạm Hùng Trường - Phó Chánh Văn phòng thực hiện phân giao văn bản thuộc 
lĩnh vực do ông Hoàng Văn Quý phụ trách và ngược lại. 

Trường hợp khác, Chánh Văn phòng sẽ phân công nhiệm vụ phân giao văn 
bản cho phù hợp để đảm bảo yêu cầu xử lý công việc. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo bổ sung phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác ./. 

Nơi nhận:                                                      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT, NC, (TTD).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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