
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

__________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________ 
 

Số:  39  /TB-VP Lạng Sơn, ngày  19  tháng 4 năm 2019 
      

THÔNG BÁO 
V/v uỷ quyền điều hành hoạt động của 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
___________ 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
26/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 
16/01/2016; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-
UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh; 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tại Công văn số 
283/UBND-KTN ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về Đoàn công tác của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc và làm việc với Hiệp hội Điều Việt Nam; 

Để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh 
theo Quy chế làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ủy quyền cho ông Phạm 
Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh điều hành hoạt động của Văn 
phòng UBND tỉnh từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 23/4/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tới các cơ quan, đơn vị để biết và liên 
hệ công tác./. 

 
   

Nơi nhận:                                                           
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH; 
 - Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C PVP UBND tỉnh,  
  các phòng, ban CM, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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