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THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền điều hành hoạt động  
của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-VP ngày 28/9/2016 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh 
Lạng Sơn. 

Thực hiện Giấy mời số 813c/GM-VPCP ngày 15/7/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc mời dự Hội thảo. Được sự đồng ý của Chủ tịch 
UBND tỉnh, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội thảo về 
“Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính văn phòng, đáp 
ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử” tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
24/7/2019 đến hết ngày 26/7/2019. 

Để bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của Văn phòng UBND 
tỉnh theo Quy chế làm việc, đồng chí Phùng Quang Hội – Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh ủy quyền cho đồng chí Phạm Hùng Trường – Phó Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh lãnh đạo quản lý, điều hành và giải quyết những công việc 
của cơ quan trong thời gian Chánh Văn phòng đi công tác. 

Văn phòng UBND tỉnh 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:  CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (b/c); 
- VP TU; VP HĐND tỉnh; VP Đoàn ĐBQH; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các Phòng CV, ĐV; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

  

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
 
 

 
 
 
 


		2019-07-23T08:22:20+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-07-23T08:26:38+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




