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THÔNG BÁO 
Về việc ủy quyền điều hành hoạt động  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 761/VP-KTN 

ngày 05/3/2019 về việc uỷ quyền dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới các cấp năm 2019. 

Để đảm bảo việc điều hành các hoạt động của cơ quan được thường 

xuyên, liên tục. Đồng chí Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chỉ đạo, điều hành 

hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy chế làm việc. 

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ 

được uỷ quyền, đồng thời có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được uỷ quyền với Phó Giám đốc phụ trách Sở theo quy định. 

Thời gian ủy quyền từ ngày 07/3/2019 đến hết ngày 09/3/2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn báo cáo Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan biết để thuận tiện liên hệ trong công tác./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);   
- Các Sở, Ban, Ngành; 
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng điều phối XD nông thôn mới tỉnh; 
- Các phòng, ban, đơn vị  thuộc Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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